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AMPFIELDS INTEGRITETSPOLICY
Denna policy beskriver hur Ampfield Aktiebolag och övriga Ampfield-koncernen (Ampfield) behandlar  dina
personuppgifter vid ansökningar eller allmänna förfrågningar till företaget. All hantering av personuppgifter sker
i  enlighet  med EUs  allmänna  dataskyddsförordning  (GDPR)  och  motsvarande  svensk  lagstiftning,  samt  de
rekommendationer som ges av Datainspektionen. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om dessa
regler.

För information om hur Ampfield hanterar  personuppgifter  i  samband med att du besöker vår  hemsida - se
avsnittet om privacy (http://www.ampfield.se/privacy.html).

Personuppgifter kan komma att delas med andra parter om det krävs enligt lag, föreskrift eller domstols- eller
myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process. 

JOBBANSÖKNINGAR

Ampfield använder de personuppgifter och den information du frivilligt lämnar i samband med en ansökan, och
vidare  kontakt  med  oss,  som  hjälpmedel  i  våra  rekryteringsprocesser.  Personuppgifter  kan  vid
rekryteringsprocesser komma att delas med leverantörer av rekryteringstjänster för att vi ska kunna behandla din
ansökan.

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera rekryteringsärenden, samt vid marknadsföring av våra
erbjudanden  till  dig  som  kandidat.  Personuppgifter  i  ansökningarna  sparas  som  längst  i  tre  år  efter  att
genomgången  rekryteringsprocess  avslutats,  på  grund  av  Ampfields  skyldigheter  i  enlighet  med
diskrimineringslagen.  

Om du  vill  att  din  ansökan  även  ska  kunna  användas  för  framtida  rekryteringsprocesser  där  du  kan  vara
intressant som kandidat, måste du uttrycka denna vilja i dina ansökningshandlingar. Ett sådant samtycke gäller i
tre år eller till dess du återkallar det.

ALLMÄNT OM KOMMUNIKATION MED AMPFIELD

Ampfield  är  verksam  på  internationella  finansmarknader.  Vår  verksamhet  berörs  av  ett  flertal  lagar  och
regleringar, vilka medför att kommunikation med oss kan behöva sparas i minst tio år.

E.-post och annan kommunikation används i verksamheten för att hantera det ärende som kommunikationen
gäller, för dokumentation, spårbarhet och revisioner av verksamheten (av bl a myndigheter, börser och andra
motparter), samt för att tillvarata Ampfields och våra anställdas juridiska rättigheter.

Samtal till Ampfields fasta telefon, 08 662 77 77, spelas in. Inspelningar hanteras efter samma riktlinjer som
övrig kommunikation.

Allmänna  förfrågningar  och  frågor  kring  personuppgiftshanteringen  går  att  skicka  via  e-post  till
info@ampfield.se.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vår webbplats innehåller länkar till flera webbplatser som kan erbjuda information som är användbar för våra
besökare.  Denna  integritetspolicy  om  skydd  av  personuppgifter  gäller  inte  för  dessa  webbplatser.  Vi
rekommenderar  att  du  kommunicerar  direkt  med  dem  som  står  bakom  dessa  webbplatser  om  du  vill  ha
information om deras policy för skydd av personuppgifter.

FÖRÄNDRING AV POLICY

Ampfield kan besluta att ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Datum för senaste villkorsändringen
syns i policydokumentet.
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PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

Ampfield  Aktiebolag  är  personuppgiftsansvarig  för  de  personuppgifter  som  erhålls  i  samband  med
jobbansökningar och allmän kommunikation,  vilket  innebär  att  vi  är  ansvariga  för  hur dina personuppgifter
samlas in och används. Om kommunikationen avser annat bolag i Ampfield-koncernen är Ampfield Aktiebolag
personuppgiftsbiträde till det bolaget som då är personuppgiftsansvarig.

ÖVRIG INFORMATION 

Under vissa förutsättningar har du rätt att kostnadsfritt, en gång per år, få ett utdrag av de eventuella uppgifter
som finns sparade om dig samt få dem rättade eller raderade. 

Om du har klagomål kring vår hantering av personuppgifter ska du vända dig till  Datainspektionen, som är
ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering. 
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