HR - Vi kallar det Human Responsibility
Human Responsibility som begrepp kan beskrivas i tre korta ord: vi bryr oss. Om dig
som kund, om dig som konsult och om
dig som kandidat. I mångt och mycket är det egentligen en fråga om sunt förnuft och
respekt.
Sedan starten 2007 har vi jobbat enligt visionen att vi ska hjälpa våra kunder,
konsulter och kandidater att nå sina visioner.
Och eftersom vi idag, tio år senare, står här med ett rekordstort nätverk av grymma
HR-personer kan vi nog dra slutsatsen
att vi har lyckats. Vi har blivit ett namn att räkna med i HR-världen.

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen,
GDPR. Vi på ID Entity vill därför här berätta hur vi arbetar med och
hanterar dina personuppgifter.

Kandidat och konsult
I samband med att du söker lediga tjänster eller konsultuppdrag, eller vill
finnas med i vår CV-databas för framtida roller registrerar du dig i vårt
rekryteringsverktyg P1 Search. Du lägger då själv in dina
personuppgifter som namn och kontaktuppgifter samt bifogar CV,
personligt brev, betyg etc som Word eller Pdf. Om du kommer på intervju
till oss tar vi anteckningar i mötet som sedan adderas till din profil, även
detta som ett elektroniskt dokument.
Vi använder sedan dessa uppgifter för att förstå hur vi bäst ska matcha
mot den tjänst eller det uppdrag du sökt, eller för att kunna kontakta dig
när vi ser en matchning gentemot framtida roller och uppdrag. Dina
uppgifter presenteras endast för kunder efter att vi pratat med dig och
fått ditt medgivande.

Kontaktpersoner på företag
Som kund eller prospect till ID Entity lagrar vi dina uppgifter i syfte att
kunna nå dig dels under ett uppdrags utförande samt för att kunna bjuda
in dig till event och kunskapsträffar.
De uppgifter som då lagras är namn, kontaktuppgifter och vilket företag
du jobbar på.
Denna behandling sker med stöd av det som kallas intresseavvägning.

Lagring och gallring
ID Entity lagrar alla uppgifter och dokument digitalt för att försäkra dig om
att dina uppgifter är säkra hos oss. Vi samarbetar endast med
professionella systemleverantörer vars tjänster genomgått en noggrann
upphandling från vår sida.
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I vår kandidat- konsult- och kunddatabas genomför vi månadsvis
gallringar. Du kan själv också närsomhelst begära utdrag, radering eller
förändring av dina personuppgifter i vårt system.
Om du har några funderingar över hur vi hanterar personuppgifter?
Tveka inte att höra av dig till info@id-entity.se
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