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För dig som är eller har varit anställd hos oss
När behandlar vi dina personuppgifter?
Om du har kontakt med oss om anställning behandlar vi ofta ditt namn, kontaktuppgifter och
uppgifter om din yrkesutbildning samt eventuella dokument du skickar till oss (såsom CV och
personligt brev). I detta fall hanterar vi bara de uppgifter du lämnar till oss.
Om du blir anställd hos oss inhämtar vi ibland uppgifter om dig från referenser du lämnat.
När du anställs hos oss inhämtar vi uppgifter som behövs för din yrkesutövning och våra
åtaganden som arbetsgivare.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar identifierande uppgifter (personnummer, HSAID mm), kontaktuppgifter,
bankuppgifter nödvändiga för löneutbetalningar, uppgifter om frånvaro från arbetet inklusive
underlag vid eventuell sjukfrånvaro.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar de uppgifter vi behöver för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som
arbetstagare, exempelvis att betala ut lön och andra ersättningar. Detta är i enlighet med ditt
anställningsavtal med oss.
Vi behandlar även de uppgifter som behövs för att du ska kunna fullfölja ditt yrkesåtagande
hos oss, exempelvis tillgodose inloggningar i IT-system. Detta är i enlighet med vårt
vårdgivaravtal med Stockholms Läns Landsting samt de lagar och regler som styr hälso- och
sjukvården.
I vissa fall behandlar vi uppgifter som du samtycker att lämna till oss, exempelvis uppgifter
om allergier.
Vem delar vi dina personuppgifter med?
Om du har kontakt med oss om anställning hanterar vi ofta ditt namn, kontaktuppgifter och
uppgifter om din yrkesutbildning samt eventuella dokument du skickar till oss (såsom CV och
personligt brev). I detta fall hanterar vi bara de uppgifter du lämnar till oss.
Om du blir anställd hos oss inhämtar vi ibland uppgifter om dig från referenser du lämnat.
Under din anställning delar vi personuppgifter med de företag och myndigheter vi enligt avtal
och lagar är skyldiga att göra så med. Exempel är överföring till bokföringsfirma inför
utbetalning av lön och uppgifter som begärs av myndigheter såsom Försäkringskassan.
Hur länge lagras personuppgifter?
Om du har kontakt med oss inför en anställning men inte blir anställd så raderar vi dina
personuppgifter inom 6 månader från anställningsförfarandets avslutande.
Om din anställning hos oss upphör raderar vi inom 6 månader de uppgifter vi inte är skyldiga
enligt lagar och regler att bevara.

