Humble Executive Integritetspolicy
Det är viktigt för oss på Humble Executive att skydda dina personuppgifter. I denna policy förklarar vi
hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi vill att du ska känna trygghet i att dina uppgifter
hanteras i enlighet med rådande lagstiftning, General Data Protection Regulation (GDPR), som gäller
från och med 25 maj 2018. Vår affärsidé bygger på det förtroende vi får och det präglar också synen
på dina personuppgifter, varför de behandlas med största diskretion. Du är alltid välkommen att
kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter finner du
sist i denna text.

Varför hanterar Humble Executive personuppgifter?
Vi anlitas för att genomföra Exective Search och tillhandahålla konsulttjänster inom området
ledarrekrytering. I syfte att introducera dig för intressanta uppdrag på arbetsmarknaden behöver vi
ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Vi kommer att radera dig permanent från vår
databas om du inte aktivt samtycker till vår integritetspolicy.

Vilka personuppgifter hanterar Humble Executive?
Exempelvis kommer Humble Executive att behandla personuppgifter såsom: adressuppgifter, email,
telefonnummer, foto, personnummer, betyg, intyg, referenser, utbildningscertifikat,
intervjuanteckningar, information om tidigare uppdrag, resultat från olika tester samt eventuella
bakgrundskontroller.

Vad gör Humble Executive med dina uppgifter?
Vi använder dina personuppgifter i syfte att kommunicera med dig samt för att hantera och
administrera uppdrag där du är aktuell som kandidat.

Vem får ta del av dina uppgifter?
Med ditt godkännande delar vi endast relevanta personuppgifter med organisationer som vi
samarbetar med i syfte att presentera dig som kandidat för ett konkret rekryteringsuppdrag.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för avsett ändamål. Du kan
närsomhelst återkallar ditt samtycke genom att kontakta Humble Executive. Då raderas dina
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personuppgifter permanent. Du kan vid vilken tidpunkt som helst begära ut tillgång till dina
personuppgifter. Efter 5 år utan aktiv kontakt från din sida raderas dina uppgifter automatiskt.

Så skyddar vi dina personuppgifter
Vi har vidtagit såväl organisatoriska som tekniska åtgärder för att säkerhetsnivån ska uppfylla kraven i
dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig
Humble Executive är personuppgiftsansvarig. Du når oss på contact@humbleexecutive.com

Kontakt vid frågor eller om du är missnöjd
Om du har frågor om hur Humble Executive hanterar dina personuppgifter eller om du vill framföra
klagomål är du välkommen att kontakta oss via contact@humbleexecutive.com så ska göra vårt bästa
för att lösa ditt ärende.
Du kan också vända dig till Datainspektionen, för kontaktuppgifter se:
https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn
finns alltid här på webbplatsen.
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