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Intresseanmälan som översättare hos Språkservice
1.

KONTAKTUPPGIFTER

Förnamn

Efternamn

☐ Kvinna

Adress
Postnummer

Or t

Land

E-post

2.

Telefonnummer för kontakt

UPPGIFTER OM DIG SOM ÖVERSÄTTARE/GRANSKARE

Källspråk

Tjänster
☐ Översättning

Målspråk

☐ Transkribering

☐ Korrektur

☐ Språkgranskning ☐ DTP jobb

Ämnesområden
☐ Ekonomi ☐ Juridik ☐ Teknik ☐ Medicin ☐ Medicinteknik
☐ Kultur/Litteratur ☐ Turism ☐ DTP jobb

☐ EU ☐ Marknad/PR

Kompetens (Utbildad översättare, Auktoriserad translator)

Antal års erfarenhet som översättare/språkgranskare?

Utbildningar

Översättningsverktyg

Övriga program/IT-system

Ordpris

Minimidebitering

Timpris

Egen företagare/Löntagare
☐ F-skatt ☐ A-skatt

Företagsnamn

Referenser för översättnings/språkgranskningserfarenhet

Övrigt (frivilligt)

☐ Man
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Detta formulär kan du fylla i elektroniskt. För snabbare hantering ska du bifoga CV samt eventuella intyg av
relevans. Skicka ifyllt formulär med eventuella bilagor till vår tolkkoordinator: tkkr@sprakservice.se.
Vi går igenom din intresseanmälan så snart som möjligt och kontaktar dig därefter för att boka en intervju.
Tänk på att du måste beställa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid ett eventuellt framtida
samarbete.

DINA PERSONUPPGIFTER
Språkservice Sverige AB (556629–1513) med adress Box 17007, 200 10 Malmö är personuppgiftsansvarig
för behandlingen av dina personuppgifter när du skickar in en intresseanmälan till oss.
Genom att skicka in din intresseanmälan att erhålla anställning eller bli uppdragstagare såsom översättare
eller tolk till oss lämnar du ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Syftet med
behandlingen är att administrera och bemöta din intresseanmälan med hänsyn till vårt nuvarande och
komman behov av tolkar och översättare.
Personuppgifterna som behandlas är normalt namn, efternamn, e-post, telefonnummer, språkkunskaper,
kompetens, utbildning, kvalifikationer och CV.
Vi kommer att behandla dina personuppgifter för insamling av intresseanmälan, lagring av
intresseanmälan, genomgång och urval, bedömning av kvalifikationer, kontakt med dig med anledning av
din intresseanmälan och kallelse till intervju samt radering intresseanmälan.
Vi sparar dina uppgifter vid intresseanmälan såsom tolk så länge som behövs för att kunna ta ställning till
din intresseanmälan men inte längre än 90 dagar. Om du anmäler ditt intresse som översättare sparar vi
dina uppgifter tills dess att du återkallar ditt samtycke. Vi sparar dock inte dina uppgifter om vårt ändamål
med behandlingen upphör. Återkallar du ditt samtycke raderar vi dina personuppgifter snarast möjligt.
Notera att vi kan behöva spara dina uppgifter i två år för att kunna hantera anmälan om diskriminering.
Den rättsliga grunden för behandlingen är då vårt berättigade intresse.
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part men endast för de
ändamål som beskrivs här. Bolaget kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför
EU/EES. Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och
uppgifter fortsätter vara skyddade även utanför EU/EES.

DINA RÄTTIGHETER
-

Rätt till tillgång

-

Rätt till rättelse och begränsning

-

Rätt till radering

-

Rätt att invända och återkalla samtycke

-

Rätt till dataportabilitet

Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten
som är tillsynsmyndighet (www.imy.se).
För ytterligare information om dina rättigheter, se vår Integritetspolicy i fulltext (länk nedan).
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ÅTERKALLA SAMTYCKE
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, kontakta då dataskydd@sprakservice.se
Om du inte lämnar dina personuppgifter eller återkallar ditt samtycke är det inte säkert att vi har möjlighet
att ta ställning till din intresseanmälan eller att kontakta dig för framtid uppdrag.

KONTAKTUPPGIFTER
Vid frågor, klagomål om hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter
vänligen kontakta oss enligt nedan.
E-post: dataskydd@sprakservice.se
Telefonnummer: 0770–457458
Postadress: Språkservice Sverige AB, Box 17007, 200 10 Malmö

För ytterligare information om hur vi behandlar personuppgifter och information om dina rättigheter m.m.
se vår Integritetspolicy.

