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Här kan du läsa om vilken information vi samlar in om dig, vad vi gör med den och vilka andra 
som kan komma att få ta del av den. 
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Vilka är vi på Student Node? 
Student Node hjälper studenter och unga yrkesverksamma att få kontakter, insikter och 
jobbmöjligheter. För att möjliggöra det skapar vi många evenemang med arbetsgivare och 
studenter och skapar plattformar där båda parter kan mötas. Student Node skapar även 
webbplattformar för evenemang åt kunder och samarbetspartners (studentföreningar, 
studentkårer, högskolor, yrkeshögskolor, universitet, övriga lärosäten eller andra aktörer). 
Dessa kan vara plattformar för arbetsmarknadsdagar där CVn och kontaktuppgifter kan 
förmedlas till relevanta arbetsgivare.  
 
Student Node arbetar för att du ska få fler kontakter med likasinnade i arbetslivet, bra 
karriärvägar och ökade chanser för att blir rekryterad eller headhuntad.  

Varför lagrar Student Node data om mig? 
Vi behöver samla in uppgifterna om dig för att kunna fullfölja avtalet du har ingått med Student 
Node som du kan läsa här: https://www.studentnode.com/anvandarvillkor. Det är på det avtalets 
grunder som vi får behandla dina personuppgifter och annan data som du givit oss. 

För att ge dig kontakter, insikter och jobb 
Utan dina personuppgifter hade vi inte kunnat leva upp till avtalet som sammanfattat är 
att du ska kunna få kontakter, insikter och jobbmöjligheter. Om en arbetsgivare inte får 
se ditt CV eller exempelvis vad du studerat eller när du tar din examen så kan vi helt 
enkelt inte hjälpa dig att få en bra match med arbetsgivare eller bjuda in dig till event 
som passar för dig. Desto mer data du laddar upp om dig själv i våra webbtjänster, desto 
högre är sannolikheten att vi hittar en match till dig avseende jobb, event eller ett 
headhunting-uppdrag via en kund eller partner till oss. 

För att få anonymiserad statistik 
Ett till syfte med att spara data är för att underlätta för våra samarbetspartners som 
exempelvis studentföreningar som vill se och visa upp övergripande och anonymiserad 
statistik om hur många som kom, vad ni som studenter studerar och vilka arbetsgivare 
olika målgrupper vill ha kontakt med.  

Hur skyddar ni min data?  
Student Node värnar om din data eftersom vår verksamhet baseras på din trovärdighet att 
kunna hantera uppgifter om dig som kan uppfattas som privata. De uppgifter du lämnar till oss 
måste vi få förmedla till arbetsgivare och samarbetspartners så att de kan se om du är relevant 
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för dem. För att kunna tackla det stora ansvaret att hantera dina uppgifter har vi vidtagit följande 
åtgärder: 
 

● Samtliga samarbetspartners och kunder som får ta del av din data har skrivit på ett avtal 
med oss där de lovar att hantera dina uppgifter på ett etiskt sätt. Det inkluderar bland 
annat att de inte i sin tur får ge vidare eller sälja data, spamma, smsa eller maila reklam 
till dig. De får endast uteslutande använda dina kontaktuppgifter för rekryterings- eller 
employer branding-syfte.  

● Vi kan också skydda dig genom att begära dina data raderad från våra 
samarbetspartners och kunder. Kontakta oss så hjälper vi dig!  

● Tekniken vi använder på våra plattformar uppfyller de senaste tekniska standarder enligt 
branschen. Vi använder exempelvis krypterad kommunikation “https” istället för “http” 
mellan din webbrowser och våra servrar. 

Vilken information samlar vi in om dig? 
Vi har olika webbplattformar där du kan ladda upp relevant information för att öka dina chanser 
för karriär- och jobbmöjligheter. Sådan information är exempelvis CV och personligt brev som 
du laddar upp, men även i vissa fall profilbild, kontaktuppgifter, erfarenheter från fritidsprojekt 
och tidigare jobb som påverkar dina chanser att få träffa och få jobb hos bra arbetsgivare. 
 
Vanlig information på våra webbplattformar är exempelvis (1) kontaktuppgifter (2) lärosäte (3) 
utbildning (4) utgångsår och (5) CV & personligt brev. Helt enkelt nödvändig information för att 
vi ska veta vilka jobb du kan passa till, vilka karriärevent som vi bör bjuda in dig till och vilka 
arbetsgivare som passar dig.  

Annan information som vi samlar in om dig. 
Vi lagrar även saker som cookies i din webbrowser samt information om den enhet du 
använder och vilken hemsida du kom ifrån när du gick in på vår webbtjänst. Syftet är att 
kunna föra statistik över vilka plattformar som användare främst använder men också för 
att snabbare kunna lösa buggar när vi märker att endast vissa enheter eller vissa 
webbläsare har en bugg eller vad du har använt för webbrowser då du berättade för oss 
att du stött på ett problem. Vi använder också data för att anonymiserat göra analyser av 
var vår trafik kommer från.  

Inloggning med Facebook och LinkedIn 
Då du väljer att använda login-funktioner i våra plattformar från Facebook och LinkedIn 
så får vi grundläggande information om dig enligt beskrivit i andra stycket ovan. När du 
använder funktionen har både Facebook och LinkedIn dialogrutor där du enkelt kan läsa 
exakt vilken information vi får av dig.  
 



 

Hur vet jag att ni samlar information om mig? 
Vi börjar samla information om dig då du godkänner Student Nodes avtalsvillkor på en hemsida, 
eller annan digital plattform där denna möjlighet har funnits.  

Till vem kan vi dela din data? 
Till våra kunder och samarbetspartners som Student Node ingått avtal med för att tillhandahålla 
Student Nodes tjänster till dig som användare nu eller i framtiden. Vi begränsar oss till att de 
måste ha relevanta erbjudanden för dig och vi begränsar även dem till att inte få använda din 
data till annat än jobberbjudanden- eller employer branding syfte. I klarspråk innebär det 
exempelvis, men inte endast, rekryteringsprocesser, headhunting och event där du får kontakt 
med olika arbetsgivare på deras kontor eller någon annan stans.  

Vad kommer vi göra med din information? 
Med hjälp av informationen du delgivit oss kan vi se vilka arbetsgivare som passar bäst för dig 
och vilka som passar bäst för arbetsgivarna. Då kan vi göra urval till olika relevanta event så att 
du får inbjudningar till de aktiviteter som är mest relevant för dig.  
 
Utöver detta kommer vi ta hjälp av kunder och samarbetspartners för att öka dina chanser för 
jobb och kontakter. Det innebär konkret att vi kan komma att skicka CV och andra uppgifter från 
dig till ovan nämnda aktörer så att du kan få bra jobb- och nätverkserbjudanden även av dem.  
 
Vi och våra samarbetspartners samt kunder kan komma att kontakta dig, främst genom e-post 
och SMS om det finns relevanta event eller jobberbjudanden för dig. Vi ser till att du inte får 
några marknadsföringsutskick utan att det alltid är relaterat till vår tjänst.  

Hur länge kommer vi lagra information om dig? 
Vi kommer lagra informationen om dig så länge vi arbetar med att leverera våra tjänster till dig. 
Dock måste du ha fått ett relevant erbjudande av oss inom de 5 kommande åren. Om så inte 
skett raderar vi din data för att värna om din integritet. 
 

Hur kan jag få tillgång till informationen som ni har om mig? 
Du har även rätt att få informationen i ett format som kan enkelt behandlas digitalt. Vi har löst 
det genom att på din begäran ge dig tillgång till en JSON-fil med den information du har lämnat 
till oss. Kontakta oss via mail på support@studnetnode.com med rubriken “Jag vill se min data”.  
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För att vi ska vara säkra på att det är du och ingen annan som vill begära ut din information 
måste din begäran skickas från samma e-postadress där du inkluderar ditt: fullständiga namn, 
universitet och telefonnummer. Om vi ändå skulle vara osäkra på att det verkligen är du som 
har skickat en begäran till oss kan vi komma att kontakta dig för att kunna säkerställa detta. Vi 
kommer då återkomma med en JSON-fil inom en månad. Den här informationen får du självklart 
helt utan kostnad så länge du inte gör en begäran mer än 1 gång per 30 dagar, vi kommer då 
behöva ta en avgift på 100kr för varje förfrågan utöver det.  

Vem är ansvarig för mina personuppgifter? 
Student Node är ansvarig för dina personuppgifter Om du misstänker att Student Node har 
behandlat personuppgifter felaktigt har du rätt att framföra klagomål till Datainspektionen. 
Meddela oss gärna i samband med det så att vi kan börja agera. 

Rättning och ändringar i min profil 

Kan jag rätta eller ändra informationen ni har om mig? 
Du kan ändra uppgifterna du har lämnat till oss genom att logga in med kontot du har 
skapat på respektive plattform eller skicka en förfrågan till support@studnentnode.com. 

Ändringar som vi gör 
Vi har också rätt att göra ändringar av din data och av din profil som du skapar i våra 
webbtjänster. Det innebär att layouten kan komma att ändras men även att vi kan 
uppdatera information som inte är uppdaterad så att du ökar chanserna för jobb. Vi 
utvecklar ständigt våra webbtjänster och därför kan även kategoriseringar och data både 
göras om, anpassas eller ändras till uppdateringar med mera. 

Förändringar i Student Nodes integritetspolicy. 
Från tid till annan kan vi, efter eget fritt val, komma att göra ändringar i integritetspolicyn. När vi 
gör väsentliga ändringar av integritetspolicyn ger vi dig ett tydligt meddelande till dig genom 
exempelvis e-post.  
 
I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av tjänsterna efter 
att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig 
vänligen att läsa alla sådana meddelanden noggrant.  

Hur raderar jag min data? 
Kontakta oss via mail på support@studnetnode.com med rubriken “Jag vill bli raderad”.  
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För att vi ska vara säkra på att det är just du och att ingen annan lyckas begära ut din 
information måste din begäran skickas från samma e-postadress där du inkluderar ditt: 
fullständiga namn, universitet och telefonnummer. Om vi ändå skulle vara osäkra på att det 
verkligen är du som har skickat en begäran till oss kan vi komma att kontakta dig för att kunna 
säkerställa detta. Vi ser då till att all information vi har om dig raderas så snart som möjligt men 
inom 30 dagar.  
 
Du behöver dock vara medveten om att vi inte kommer kunna fortsätta leverera våra tjänster 
från och med att vi godkänt din begäran om att bli raderad.  

Kontakt 

Om du har några frågor om integritetspolicyn du precis har läst är du välkommen att kontakta oss. 
Du hittar vår kontaktinformation på https://www.studentnode.com/kontakt. Du kan också maila: 
hello@studentnode.com för allmänna frågor och support@studentnode.com för frågor relaterat till 
din data. 

 

------- 

 

Student Node AB är ansvarig för dina uppgifter och informationen du har lämnat till oss.  

Student Node AB 
Org.nr: 559036-2751 

Address: 
Universitetsvägen 8 
Villa Bellona, Frescati 
114 18, Stockholm 
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