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Ragnar Lundborg Consulting AB (nedan definierad som ”Luncon”, ”oss”, ”vi”) åtar oss att 
skydda och respektera din integrititet vid utförande av våra tjänster, vid kontakt med dig och 
vid all behandling av dina personuppgifter. Luncon är personuppgiftsansvarig  för behandling 
av dina personuppgifter enlig vid var tid gällande lagstiftning. 
 
Luncon behandlar de personuppgifter som krävs för att fullgöra uppdrag mot 
uppdragsgivaren. Luncon kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i 
lag eller förordning. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en 
identifierba fysisk person.  
 
Syftet med denna policy är att säkerställa att [vi] hanterar personuppgifter i enlighet med 
EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar 
alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som 
ostrukturerad data.  
 
Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare. 
 
 
Personuppgifter som du lämnar till oss. 
Vi kan komma att samla in följande uppgifter om dig för att kunna genomföra våra tjänster. 
 

1. Personuppgifter du angett via:  
• Ditt CV (ex.vis namn, adress, telefonnummer, e-postadress, utbildning- och 

arbetserfarenhet). 
• Din ansökan (ex.vis information om varför du söker tjänsten) 
• Luncons kompendium ”Arbetshäftet” med frågor du svarar på innan mötet med 

konsult (arbetserfarenhet, beskrivning av personliga egenskaper, motivation 
m.m.) 

• Fotografi som tas i samband med mötet med konsult 
 

2. Personuppgifter och resultat via: 
• Personlighetstest 
• Begåvningstest 
• Kognitiva test 

 
3. Personuppgifter du verbalt lämnar under mötet med konsult. 

 
4. Korrespondensen mellan dig och oss kan också komma att sparas. Det kan gälla 

frågor och information från dig eller oss. 
 



5. Information insamlad från offentliga källor: uppgifter från ex.vis LinkedIn-profil 
såsom arbetshistorik, examina, språkkunskaper och kompetensområden. 
 

Luncon behandlar ingen information (cookies) om besökare på vår hemsida www.luncon.se . 
Den enda information som behandlas är när besökare självmant väljer att skicka 
personuppgifter via kontaktuppgifter, i formulär på hemsidan. 
 
 
Ändamål 
Luncon samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda ändamål. Vanligtvis för att utföra 
en tjänst som berörd person/företag har begärt (rekrytering eller personbedömning). 
Luncon behandlar inte personuppgifter för ändamål som är oförenligt med det ursprungliga 
ändamålet. De personuppgifter som samlas in och behandlas kommer endast att vara 
tillgängliga för anställda hos Luncon och den kund som beställt tjänsten. 
 
 
Samtycke 
Luncon strävar efter att personuppgifter behandlas med den beröra personens samtycke. Ett 
lämnat samtycke kan alltid återkallas. Om ett samtycke återkallas kommer samtliga 
uppgifter att raderas omedelbart. Dock behöver tilläggas att viss behandling kan vara 
nödvändig för att fullfölja lag eller avtal.  
 
 
Överlämnande av personuppgifter 
Personuppgifter kan komma att överlämnas till uppdragsgivare. Om du registrerat en 
spontan ansökan kommer inte dina personuppgifter att delas till uppdragsgivare eller 
samarbetspartner utan ditt godkännande.  
 
 
Överföring till tredje land 
Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES. 
 
 
Gallring 
Luncon arkiverar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifter inte längre 
behövs raderas de. För kunder inom offentlig sektor sparas personuppgifter i minst 2 år. 
Uppgifter kan också sparas för ex.vis bokföringsändamål. 
 
 
Rätt att begära information 
Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas av Luncon och 
dessutom få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, 
borttagna eller uppdaterade. Du har rätt att veta för vilket eller vilka ändamål behandlingen 
sker och till vem eller vilka som uppgifterna lämnas ut.  
 
 
 



Säkerhet 
Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att 
skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. 
Information krypteras både på datorer, servrar och i kommunikation mellan datorer och 
servrar. Brandväggar och lösenord skyddar systemen mot intrång. Personal har kunskap om 
personuppgiftshantering och frågor om sekretess. Det finns dock alltid en risk att lämna ut 
personuppgifter både fysiskt och digitalt då det inte helt går att skydda tekniksystem från 
intrång. 
 
 
Uppdateringar av denna personuppgiftspolicy 
Alla förändringar vi gör i vår Personuppgiftspolicy kommer att publiceras på denna sida. 
Under rubriken “Senast uppdaterad” framgår när denna Personuppgiftspolicy senast 
ändrades. Ändringar av denna Personuppgiftspolicy börjar gälla när den reviderade 
Personuppgiftspolicyn publiceras på vår hemsida.  
 
 
Kontaktuppgifter 
Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående 
vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakt oss på 
ragnar.lundborg@luncon.se . Personuppgiftsansvarig är Ragnar Lundborg Consulting AB med 
organisationsnummer 556761-4432. Vårt personuppgiftsombud är Ragnar Lundborg, 
Mässans gata 18:5 vån, 402 24 Göteborg 
 
 
 
 


