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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. 

------- 

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

Student Node AB 
Org.nr: 559036-2751 
Universitetsvägen 8 
Frescati (Villa Bellona) 
Besöksadress: 114 18 Stockholm 
Fakturaadress: 106 91 Stockholm 
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Vilka är vi på Student Node? 

 
Student Node AB hjälper nuvarande och tidigare studenter att få kontakter, insikter, matchning, 
jobb och karriärmöjligheter. Det gör vi framförallt på två sätt:  
 
(i) Genom webbtjänster (“Webbtjänster”) en portal för event, mässor och arbetsmarknadsdagar 
som används av kunder och samarbetspartners (studentföreningar, studentkårer, högskolor, 
yrkeshögskolor, universitet, övriga lärosäten eller andra aktörer). Kontaktuppgifter, CVn och 
annan information som angivits vid registreringen av konto delas då också från Student Node till 
arrangören av eventet som i sin tur kan dela vidare din information enligt önskade preferenser, 
exempelvis arbetsgivare du klickat i att du vill ha kontaktsamtal med eller laddat upp ett 
personligt brev till. Denna arrangör kan exempelvis vara en studentförening. Student Node kan 
själva använda sig av Webbtjänster när de utför sina övriga tjänster (“Övriga Tjänster”) enligt 
nedan. 
 
(ii) Genom Övriga Tjänster där Student Node utför:  

● Förmedling av kontaktuppgifter till relevanta arbetsgivare, partners och leverantörer. 
● Headhunting, rekrytering och bemanning genom oss eller våra partners. 
● Event av Student Node, partners till eller kunder till Student Node där Student Node är 

delaktiga.  

Insamling av personuppgifter 
För att kunna hjälpa dig som student och/eller yrkesverksamma att få kontakter, insikter och 
jobbmöjligheter genom att tillhandahålla en Webbtjänst för event  och / eller 
arbetsmarknadsdagar med tillhörande tjänster (”Tjänster”) kommer Student Node att samla in 
följande personuppgifter från dig: 

● Din e-postadress 
● Ditt namn 
● Ditt telefonnummer 
● Ditt lärosäte 
● Din utbildning 
● Ditt examensår 

 
Dessa uppgifter kommer vara nödvändiga för att du ska kunna skapa konto hos oss med två 
undantag:  
 
(1) Genom vissa Webbtjänster kan arrangörer ha ändrat fälten till att exempelvis fältet för “Ditt 
examensår” blir “din inriktning på masterutbildning” eller något annat som dem känner är 



 

relevant att ändra till. 
 
(2) Om du skapat ett konto före 1 jan 2019 via den specifika länken studentnode.com/signup var 
endast e-post krav. Men detta system är sedan 1 jan 2019 inte längre i bruk. 
 
Ytterligare uppgifter du har möjlighet att dela med oss är: 

● Övrig information om din utbildning 
● Ditt CV 
● Svar på olika ställda frågor och svarsalternativ (om de finns tillgängliga) 
● Länkar till dina onlineprofiler (Idag: LinkedIn, Github, Dribble och en övrig länk/webbsida) 
● Ditt personliga brev till olika arbetsgivare  
● Vilka arbetsgivare du är intresserad av att jobba hos eller vill ha kontaktsamtal med 

 
Om du skapat ett konto före 1 jan 2019 via den specifika länken studentnode.com/signup kunde 
du dela med dig av fler uppgifter än beskrivet ovan, men det systemet är sedan 1 jan 2019 inte i 
bruk. 
 
Vi avråder dig från att delge oss känsliga personuppgifter gällande etniskt ursprung; politiska 
åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa samt 
uppgifter om könstillhörighet. Vi förbehåller oss därför rätten att utan ditt medgivande radera alla 
uppgifter ovan, liksom personuppgifter rörande andra än dig själv. 
 
Uppgifter vi, våra partners, leverantörer, kunder eller annan tredje part kan komma att spara om 
dig:  
 

● Statistik på hur många event du varit på 
● Hur många gånger du anmält dig till olika event 
● Om du är en bra match för jobb, event, eller andra karriärrelaterade syften och aktiviteter 
● Referenser där du rekommenderar eller blivit rekommenderad av någon. 
● Fritext-fält som har med screening, karriärsyften, feedback och supportfrågor att göra 

 

Annan information som vi samlar in om dig. 
 
Vissa uppgifter samlar vi in i samband med att du använder vår Tjänst som t.ex. skapar ett 
användarkonto i något av våra Webbtjänster, administrerar ditt användarkonto för en Tjänst, gör 
en intresseanmälan, anmäler dig till ett evenemang eller kontaktar oss för support. 
 
Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra Tjänster och 
produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra Webbtjänster och 
mottagning av användningsdata från programvara som körs på din enhet. Vi får bland annat 
information som din webbrowser tillhandahåller. Exempelvis när du besökte vår Webbtjänst, 



 

vilken enhet du använder, hur stor skärmen är, vilken hemsida du kom ifrån när du gick in på 
vår Webbtjänst, vilken webbläsare du använder och dess version samt språkinställningar och 
vilka länkar du är inne på i våra Webbtjänster. Syftet är att kunna föra statistik över vilka 
Tjänster som användare främst använder men också för att snabbare kunna lösa buggar när vi 
märker att endast vissa enheter eller vissa webbläsare har en tekniska problem. Men också för 
att felsöka ett problem för just dig så vi ser vad du använt för enheter med mera beskrivet ovan. 
Vi använder också data för att anonymiserat göra analyser av var vår trafik kommer från.  
 
Genom vår Webbtjänst samlar vi också data och statistik på vilka arbetsgivare du är intresserad 
av för att erbjuda bra jobb och karriärmöjligheter eller för att en studentförening som är 
administratör över någon av Webbtjänsterna ska kunna matcha dig med arbetsgivare inför 
exempelvis “Kontaktsamtal” där du får prata med arbetsgivare.  
 
Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du 
skickar till oss, såsom feedback du skriver, eller frågor och information du lämnar till oss. Notera 
att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den 
e-postadressen och telefonnummer i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av 
oönskade e-postutskick eller SMS. 

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.  
 

Användning av personuppgifter 
Vi använder dina uppgifter enligt nedan: 
 

Vad kommer vi göra med din information? 
För att kunna ge dig kontakter, insikter och jobbmöjligheter kan vi dela din data med 
samarbetspartners, leverantörer och kunder som är intresserade av att kontakta dig i 
jobb och employer branding-syften. Employer branding kan exempelvis vara 
inbjudningar till ett event hos arbetsgivaren i syfte att du ska se vilka jobb och 
karriärmöjligheter som de erbjuder. All obligatorisk och frivillig information som du 
delgivit oss enligt rubriken “Insamling av personuppgifter” är sådan relevant information 
som vi delar eller använder själva. Desto fler frivillig information du väljer att ladda upp 
desto större är chansen att arbetsgivare blir intresserade av dig och därmed kontaktar 
dig. Vanligtvis används data då för att söka på relevanta personer till exempelvis en viss 
arbetsgivare. Det kan innebära att de i en rekryteringsprocess screenar, sorterar och 
tittar på ditt CV och den övriga data du angivit för att se om du är intressant. Därefter kan 



 

vi, de eller någon annan ovan angiven part kontakta dig på frivilligt sätt, ofta genom 
e-post, SMS eller telefonsamtal. 
 
Om du använder vår Webbtjänst via en studentförening och deras arbetsmarknadsdag 
kan din data användas av oss och/eller dem för att exempelvis matcha dig med 
kontaktsamtal eller påminna dig om eventet. Studentföreningen kan då också dela din 
data med arbetsgivarna du valt att du vill ha kontaktsamtal med så att dem kan filtrera ut 
och välja vilka dem vill träffa. 

 
Laglig grund: 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.  
 
Hur kan vi komma att dela din information? 
 
När vi delar informationen om dig som vi angivit ovan kan det ske på dessa sätt:  
 

● En Excel-fil, PDF-fil, CSV-fil eller Google Sheet-länk 
● Utskrifter på papper 
● SMS 
● Fritext i ett E-postmeddelande  
● Fritext i LinkedIn-meddelande 
● Webbtjänstens administrationssidan 
● APIer  

 
Laglig grund: För att kunna fullfölja avtalet du har ingått med Student Node som du kan 
läsa här: https://www.studentnode.com/anvandarvillkor.  

Hur kan våra samarbetspartners komma att lagra din information? 
Du kan lagras i andra format och system hos den mottagande parten än sätten vi delar 
din data på enligt ovan. Oavsett måste de alltid markera att du kommer från oss så att vi 
kan ta bort dig eller ändra information om dig.  
 
Laglig grund: För att fullfölja kunna fullfölja avtalet du ingått med Student Node som du 
kan läsa här: https://www.studentnode.com/anvandarvillkor.  
 
Säkerhet 
Vi använder uppgifter för att skydda våra produkter, Tjänster och kunders säkerhet för 
att upptäcka och förhindra bedrägeri och för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi 
kan också blockera leverans av ett meddelande eller ta bort innehållet om det bryter mot 
våra Användarvillkor. 
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Laglig grund: Vårt berättigade intresse. 
 

Marknadsföring – e-post och SMS 
Vi kan komma att använda dina kontaktuppgifter såsom din e-post eller telefonnummer 
för direktmarknadsföring om våra Tjänster och samarbetspartners. Du kan när som helst 
avregistrera dig från att motta fortsatta e-postutskick och SMS. 

 
Laglig grund: Vårt berättigade intresse. 

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. Vi använder avidentifierade personuppgifter för 
detta ändamål, dvs. uppgifter som inte går att spåra tillbaka till en specifik person. 
 
Laglig grund: Vårt berättigade intresse. 

 

Andra ändamål 
Om vi har för avsikt att använda några personuppgifter i någon mån som inte 
överensstämmer med denna Integritetspolicy så meddelar vi dig innan eller ber om din 
tillåtelse. 

 

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 
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. 

● För hosting och lagring av data för våra Webbtjänster använder vi Firebase från Google 
samt Google Cloud Platform som följer GDPR och aktivt arbetar med att förbättra 
IT-säkerheten. 

Var hanteras dina uppgifter? 

Vi gör alltid vårt bästa för att dina personuppgifter inte ska lagras eller på annat sätt hanteras i 
länder utanför EU/EES. Om dina uppgifter ändå skulle överföras eller hanteras i länder utanför 
EU/EES kommer vi se till att vi vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder som innebär att dina 
uppgifter hanteras på ett sätt som uppnår en tillräcklig skyddsnivå enligt gällande regelverk.  

Till vem kan vi dela din data? 
För att kunna erbjuda dig Tjänsten kan vi dela din personliga information till våra koncernbolag, 
underleverantörer och/eller servicepartners (dvs. företag som vi har anlitat för att tillhandahålla 
kundsupport, hosta våra Tjänster eller skydda våra system). Även myndigheter i händelse av 
lagkrav och misstanke om brott.  
 
Till våra kunder och samarbetspartners som Student Node ingått avtal med för att tillhandahålla 
Student Nodes Tjänster till dig som användare. 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.  
 
Student Node har rätt att överlåta dess rättigheter och skyldigheter enligt denna 
sekretesspolicy. Dessutom har Student Node rätt att anlita underleverantörer för utförandet av 
sina uppgifter enligt denna personuppgiftspolicy. 
 
Om äganderätten till vår verksamhet ändras kan vi överlåta och överföra dina uppgifter, 
inklusive ditt användarkonto och dina personuppgifter till den nya ägaren eller partner, oavsett 
om de är bosatta och har verksamhet inom eller utanför EU / EES, så att de kan fortsätta 
tillhandahålla Tjänster till dig. Detta inkluderar eventuella överlåtelser och uppdrag till ett företag 
inom Student Nodes koncern, inklusive en ägare till eller dotterbolag till Student Node. En ny 
ägare måste fortfarande uppfylla de åtaganden vi har gjort till dig i denna personuppgiftspolicy. 



 

Hur länge kommer vi lagra information om dig? 
För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig så kommer vi spara dina personuppgifter i 
tre år efter att du senast registrerat dig eller loggat in via någon av våra Webbtjänster och 
därigenom godkänt vårt avtal på nytt, om du inte själv valt att stänga kontot tidigare. 
 
Notera att vi kan behöva spara information om dig längre än tre år i den mån vi är skyldiga att 
göra så enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. 
 

Dina rättigheter 
 

Som registrerad så har du vissa rättigheter då det gäller behandlingen av dina personuppgifter. 
Vill du utöva dessa rättigheter eller har frågor kring detta kan du kontakta oss på 
support@studentnode.com och ange vilken rättighet du vill nyttja av nedan angivna. 
 
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 
och telefonnummer. Om vi ändå skulle vara osäkra på att det verkligen är du som har skickat en 
begäran till oss kan vi, om vi behöver, komma att kontakta dig för att kunna säkerställa detta.  
 

Rätt till tillgång: 

Du har rätt att både få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas samt 
information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att få en kopia på 
de personuppgifter som är under behandling. I de fallen ger vi ut en CSV-fil. 

Rätt till rättelse: 

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt att komplettera 
ofullständiga uppgifter genom att tillhandahålla information.  

Rätt till radering: 

Du har under vissa förutsättningar rätt till att begära radering av dina personuppgifter. 
Detta gäller när: 

● Uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de behandlats för. 
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● Du stänger ditt konto och därmed säger upp vårt avtal. 
● Du invänder mot behandlingen, och det inte finns tyngre vägande skäl för fortsatt 

behandling. 
● Personuppgifterna har behandlats utan laglig grund. 
● En rättslig förpliktelse kräver radering, och Student Node omfattas av sådan plikt. 
● Student Node raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning 

att Student Node inte är skyldiga att spara dina personuppgifter i enlighet med 
gällande lag, förordning och myndighetsbeslut. 

Rätt till begränsning av behandling: 

Du har under vissa förutsättningar rätten att begära en begränsning av vår behandling 
av dina personuppgifter. Detta gäller bland annat om du bestrider uppgifternas 
korrekthet och vi därmed måste kontrollera detta. 

Rätt till dataportabilitet: 

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter du lämnat till oss och 
som rör dig. Detta ska i sådana fall lämnas ut i ett strukturerat, allmänt använt och 
maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att be oss överföra 
personuppgifterna direkt från oss till annan personuppgiftsansvarig. Vi lämnar i dessa fall 
ut en JSON-fil. 

Rätt att inge klagomål: 

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är den behöriga 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Rätt till invändning: 

Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. I alla de 
fall som vi behandlar dina uppgifter med stöd av ett berättigat intresse hos oss har du 
möjlighet att invända mot behandlingen.  

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 rättighet enligt ovan att framföra klagomål till 
Datainspektionen. Meddela oss gärna i samband med det så att vi kan börja agera. 



 

Rättning och ändringar i mitt konto 

Kan jag rätta eller ändra informationen ni har om mig? 
Enligt dina rättigheter angivit ovan får du rätta dina uppgifter du lämnat till oss. Du kan 
ändra uppgifterna genom att logga in med kontot du har skapat på respektive 
Webbtjänst 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. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst 
upp i policyn och de äldre versionerna finns kvar på webblänken: 
https://www.studentnode.com/integritetspolicy. 
 
I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, i den utsträckning lagen kräver, 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”.  
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.  
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https://www.studentnode.com/integritetspolicy
mailto:support@studnetnode.com


 

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 
Universitetsvägen 8 
Frescati (Villa Bellona) 
Besöksadress: 114 18 Stockholm 
Fakturaadress: 106 91 Stockholm 
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