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SAMTYCKE 
 
 
För att behandla dina personuppgifter i databasen och där med skicka ut 
jobberbjudanden till dig måste vi få ditt samtycke. Gå in på länken och läs igenom 
texten. Om du samtycker till detta kryssar du i rutan. 
 
Varför behöver vi dina personuppgifter? 
Det är frivilligt för dig att lämna dina uppgifter till oss* men vi behöver dem för att kunna 
boka dig på arbetspass. Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi 
använder dem för nedan ändamål: 
 

• Kontakta dig för jobberbjudanden eller information rörande ett arbetspass (mailadress, 
telefonnummer). 

• När vi kontaktar dig eller du kontaktar oss över mail och mailet innehåller 
personuppgifter som adress, personnummer, bankuppgifter etc så raderas mailet efter 
att det är läst. Eventuella uppgifter som behöver sparas förs då över till vår databas. 
Mail innehållande information som rör arbetet kan komma att sparas i upp till ett år. 

• Betala ut lön till dig (kontouppgifter, adressuppgifter, personnummer etc).  
• Lagra uppgifter om dig som hjälper oss att boka dig på lämpligast position 

(körkortsbehörighet, språkkunskaper, genomförda utbildningar etc.).  
• Ge dig möjlighet att skapa ett personligt konto på tarantsec.se där samtliga dina 

uppgifter sparas tillsammans med genomförda jobb, arbetade timmar, bild på dig, 
löneutbetalningar, utbildningar etc.  

• Samla in uppgifter som underlättar administrationen runt ett arbetspass (allergier, 
kontakt till anhörig, tröjstorlek för arbetskläder etc).  

• Lägga in kommentarer om din prestation efter vissa genomförda eller bokade 
arbetspass. Detta för att kunna följa upp din utveckling och på så vis placera dig på 
mest lämplig position framöver. 

 
Hur hanteras och lagras uppgifterna?  
Så länge din profil är aktiv hos oss finns dina uppgifter kvar. Om du önskar ta bort din profil 
hos oss ska du maila till: personal@tarantsec.se. Vi inaktiverar då ditt konto men 
informationen kommer att ligga kvar i upp till 3 år. Det finns två anledningar till att dina 
uppgifter kommer att ligga kvar. Den ena anledningen är att vi ska kunna skriva ut ett 
arbetsgivarintyg till dig om du önskar få ett i efterhand. Den andra anledningen är att vi 
behöver ha kvar din arbetshistorik för eventuell uppföljning en tid efter sista arbetade passet. 
Om du vill ligga kvar som inaktiv längre för att eventuellt komma tillbaka och arbeta för oss i 
framtiden ber vi dig att vara tydlig med det när du mailar oss. 
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Förutom personer som arbetar inom Tarantsec koncern kan kunder och samarbetspartners till 
Tarantsec komma att få tillgång till kontaktuppgifter till dig i samband med ett arbetspass. 
Uppgifter för administration av löneutbetalningar och arbetsgivarintyg kommer att lämnas  
över till tredje part. Dessa uppgifter måste de enligt lag spara i minst 7 år (1999:1079 kapitel 
7, 2§). Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter. 
 
Lönespecifikationer  
Dina arbetade timmar redovisas månadsvis på ditt konto på Tarantsec.se och i vår app 
Tarantsec. Om du önskar få en lönespec skickad till dig behöver vi ditt samtycke att vi får 
maila den till dig. Du kan även välja att få den via Kivra. Lönespecen kommer då att 
innehålla: namn, personnummer, adress, anställnings ID och lön. 
 
Vad har du för rättigheter?  
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller 
ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. En gång per år kan du kostnadsfritt 
begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Vi behöver då din skriftliga 
begäran. Ange ditt personnummer och fullständiga namn, underteckna begäran och skicka 
den till följande adress: 
 
Vretenborgsvägen 28 
Plan 4 
126 30 Hägersten 
 
*  
Tarantsec Crowd Management AB (556761-1172)  
Tarantsec Masterwork (559093-4757)  
Tarantsec Solution (556921-6525)  
Tarantsec OV (556813-2400)  
Tarantsec Bevakning (559093-4740)  
Tarantsec Arena (559002-2512) 
Tarantsec Services (559403-4828) 
Tarantsec Medic AB (559327-1967)  


