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----------------------------------------------------- 

 

Behandling av personuppgifter i Göteborgs universitets annonsportal 

  

  

Via Göteborgs universitets annonsportal är företag, offentlig verksamhet och organisationer 

välkomna att kostnadsfritt annonsera praktikplatser, förslag på examensarbete/uppsatsämne, 

kvalificerade tjänster och extrajobb till Göteborgs universitets studenter och alumner. 

  

När du skickar in din annons för publicering ger du också ditt samtycke till Göteborgs 

universitet får behandla, lagra och publicera de personuppgifter du lämnat i 

registreringsformuläret enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Göteborgs universitet 

registrerar inga andra uppgifter än de du själv anger i detta formulär. Uppgifterna kommer 

endast att behandlas av behöriga medarbetare vid Göteborgs universitet och kommer inte att 

säljas eller lämnas vidare till tredje man, såvida inte lag och förordning så kräver. Notera att 

Göteborgs universitet är en statlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen. 

  

Göteborgs universitets alumnverksamhet förbehåller sig rätten att granska, redigera och 

godkänna alla inkomna annonser. Göteborgs universitets alumnverksamhet förbehåller sig 

också rätten att inte publicera inkomna annonser som kan upplevas som kränkande, 

diskriminerande, stötande eller på annat sätt skadar universitets namn och rykte, främjar 

skadliga produkter eller bryter mot yttrandefrihetsgrundlagen. Även reklam eller annat som 

strider mot god etik kommer att avlägsnas. Anställningar som kräver medlemskap i en 

organisation kommer inte heller att publiceras. 

  

I alla annonser som publiceras i Göteborgs universitets annonsportal måste det klart framgå 

vem arbetsgivaren är samt på vilket företag eller vilken offentlig verksamhet/organisation 

tjänsten finns. Alla annonsörer måste även ange en kontaktperson med kontaktuppgifter som 

Göteborgs universitets alumnverksamhet kan kontakta vid frågor. 

  

De uppgifter du lämnar om företaget/den offentliga verksamheten förs över till Göteborgs 

universitets arbetsgivarregister. De administratörer som har tillgång till systemet har möjlighet 

att göra noteringar, gällande de kontakter som universitetet har med dig och ditt företag/den 

offentliga verksamheten. Göteborgs universitet kan komma att kontakta dig för uppföljning av 

student-/alumnsamverkan eller erbjudanden om relaterade tjänster. 

  

Ansvarig för personuppgifterna är Göteborgs universitet. Du har rätt att när som helst höra av 

dig och begära ut eller be oss ta bort de uppgifter som finns registrerade om dig och ditt 

företag/den offentliga verksamheten till alumn@gu.se eller centrala alumnkoordinatorn på 

telefonnummer 031-786 6903. Det går också bra att skriva till adressen: Göteborgs universitet, 

Alumnverksamhet, Kommunikationsenheten, Box 100, 405 30 Göteborg. 

  

Annonser för oavlönade anställningar på företag/organisationer publiceras endast om det är 

praktik som ingår i utbildningen. (Gäller dock inte engagemang på deltid inom ideell sektor.) 

  

  

Göteborgs universitet 

mailto:alumn@gu.se?subject=Dataskyddsf%C3%B6rordningen%20%28GDPR%29


Kommunikationsenheten 

Box 100 405 30 Göteborg 

Org.nr. 202100-3153 

Telefon till växeln: 031-786 10 00 

  

----------------------------------------------------------------------- 

 

Processing of personal data in Gothenburg University’s Ad Portal 

 

 

Through the Gothenburg University’s Ad Portal, companies, public 

organizations and organizations are welcome to advertise free internships, proposals for thesis 

/ essay, qualified services and extra jobs for students and alumni in Gothenburg. 

 

When you submit your advertisement for publication, you also give your consent to the 

University of Gothenburg to process, store and publish the personal data you provide in the 

registration form under the General Data Protection Regulation (GDPR). The University of 

Gothenburg won’t register any information other than the ones you specify in this form. The 

data will only be processed by authorized employees at the University of Gothenburg and will 

not be sold or passed on to third parties, unless law and regulation so require.Note 

that University of Gothenburg is a state authority that is governed by the principle of 

publicity. 

 

The University of Gothenburg's alumni office reserves the right to review, edit and approve 

all submitted ads. The University of Gothenburg's alumni office also reserves the right not to 

publish incoming ads that may be perceived as offensive, discriminatory, offensive or 

otherwise harm the University's name and reputation, promote harmful products or violate the 

Freedom of Expression Act. Advertising or anything contrary to good ethics will be 

removed. Also, posts that require membership in an organization will not be published. 

 

In all advertisements published in the University of Gothenburg's ad portal, it must be clear 

who the employer is and in what company or public sector/organization the employment 

is. All advertisers must also provide a contact with contact details that the University of 

Gothenburg's alumni office can contact if there is any questions. 

 

The information you provide about the company/public activity is transferred to the 

University of Gothenburg's employers register. Administrators who have access to the system 

have the opportunity to make notes regarding the contacts that the university has with you and 

your company/public activity.The University of Gothenburg may contact you for follow-up of 

student/alumni collaborations or offers of related services. 

 

Responsible for the personal data is the University of Gothenburg. You are entitled at any 

time to request us to send you or remove the information that is registered about you and your 

company/public activity to alumn@gu.se or the central alumni coordinator at phone number 

031-786 6903. You may alsowrite to the address: University of Gothenburg, Alumni, 

Communication Unit, Box 100, 405 30 Gothenburg. 

 

Ads for unpaid jobs on companies/organizations are published only if it is an internship that is 

part of the education. (However, not part-time involvement in the ideal sector.) 



  

University of Gothenburg 

Communication Unit 

Box 100 405 30 Gothenburg 

Org.nr. 202100-3153 

Phone: 031-786 10 00 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


