Din personliga integritet
som anställd är viktig för oss
Du som medarbetare i Varbergs Sparbank är en av bankens viktigaste personer. Vi värdesätter din integritet och
gör allt för att säkerställa ett gott skydd av dina personuppgifter och inte bara att leva upp till
Dataskyddsförordningens (GDPR) krav.
Som arbetsgivare lagrar och använder vi sådan information om dig som anställningen kräver. Vi använder
personuppgifterna för att driva verksamheten och hantera relationen med dig på ett effektivt, lagligt och lämpligt
sätt, både under rekryteringsprocessen, under tiden du är anställd och även efter det att du slutat i banken. Detta
innefattar behandling av personuppgifter för att vi ska kunna följa anställningsavtalet, följa lagar, regler och
kollektivavtal samt tillvarata Swedbanks legitima intressen.
Dina personuppgifter kan komma att användas under rekryteringen för att
identifiera olika kandidater till ett jobb, för utvärdering och urval, bakgrundskontroll,
för att upprätta ett anställningsavtal samt under on-boardingprocessen.
Under tiden du är anställd i Varbergs Sparbank används dina personuppgifter för
ett antal olika syften, till exempel utvärderingar, medarbetarundersökningar,
utbetalning av lön och andra förmåner, mångfald och jämställdhet, rörlig ersättning,
compliance- och riskfrågor, arbetsmiljö och hälsorelaterade frågor.
När du lämnar din anställning måste banken kunna hantera och underlätta avslutet
och säkerställa att vi fullföljer våra förpliktelser till dig, till exempel
pensionsutbetalningar. Därför måste vi använda dina personuppgifter även efter
det att du lämnat banken.

Vad är personuppgifter?
Med personuppgifter menar vi allt som direkt eller indirekt identifierar dig som individ.
Dina rättigheter
GDPR reglerar bland annat dina rättigheter när det handlar om dina egna personuppgifter. Det innefattar rätten att
få tillgång till dem. Om du anser att någon av dina personuppgifter är bristfällig, ofullständig eller felaktig har du rätt
att få den rättad.
Under vissa omständigheter har du även rätt att få personuppgifter raderade eller flyttade, invända mot eller
begränsa bankens användning av dem.
Kontakt
Har du frågor om dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter att ta del av dem? Skriv till:
Varbergs Sparbank AB
Personalavdelningen
Box 74
432 22 Varberg
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