
 

 

 

Information för deltagare i AuPairCares program: insamling och behandling av personlig data hos 

AuPairCare Europe 

 

Ansvarsfull hantering av din data är viktig för oss! 
 

För att kunna placera våra deltagare på bästa sätt inom programmet (härefter: au pairer) och för att 

fullfölja avtalet måste vi, AuPairCare Europe GmbH (härefter: AuPairCare), samla in och behandla 

personlig data från våra au pairer. I detta dokument vill vi informera om varför vi använder denna typ av 

data och till vilken mängd.  

 

1. Kontaktuppgifter vid frågor om dataskydd 

Au pairer kan ställa frågor kring detta dokument eller användande av data hos AuPairCare via 

sweden@aupaircare.eu eller till vår externa personal för integritetsskydd via dsb-intrax@datenschutz-

maximum.de. 

 

2. Insamling och behandling av data från programdeltagare  

Syftet med insamling av data 

Huvudsyftet med insamling och behandling av data hos AuPairCare är för att följa vårt kontrakt. Mer 

specifikt samlar vi eller vår partnerorganisation in personlig data från au pairer i syfte av: placering hos 

en värdfamilj i respektive värdland, förberedelser inför programmet, vid reseplanering, vid utformning 

av försäkringspaket (om detta ingår i valt program), eventuellt utförande av visum, stöd till au pair i 

värdlandet och även under nödsituationer.  

 

Omfattning av datainsamling  

Vi samlar in nödvändig data i ansökningsdokumenten som till stora delar är på engelska. Beroende på 

vilket världland som väljs, skickas dokumenten till au pairen antingen som ett onlineformulär eller via 

mail. Alternativt använder au pairen en lösenordsskyddad ansökningsportal och når dokumenten genom 

denna. Ansökningsdokumenten innefattar information som: namn, födelsedatum, kontaktuppgifter, 

vilket land du är född i, nationalitet, destinationsval, intressen, framtidsplaner, betyg, hälsa och kost, 

foton på au pair, familj, barnen som au pair har tagit hand om, läkarintyg samt religiös tillhörighet. 

Utöver detta samlas data in och används under en eventuell personlig intervju och även under en 

telefonintervju, under förberedelser i hemland och i värdland samt under vistelsen i värdland, då detta 

är nödvändigt för att fullfölja deltagarens kontrakt.  

 

Publicering av data 

För att kunna hitta en värdfamilj i valt värdland, behöver våra lokala partnerorganisation eventuellt 

publicera information via internet, som är tagen från ansökningsdokumentet. Beroende på värdland och 

partnerorganisation kan dessa inkludera: foton, förnamn, ålder, kön, nationalitet, tidigare erfarenhet, 

tillgänglighet, språkkunskaper, simkunskaper, körkort, hälsa och kost samt en ansökningsvideo. Au pairen 

godkänner till denna publicering i kontraktet med AuPairCare, alternativt i kontraktet med vår partner.  

 

Utbyte av kontaktinformation 

Innan au pairens programdeltagande, kan au pairens kontaktuppgifter komma att användas för att kunna 

komma i kontakt med andra au pairer. Exempelvis skickar vi kontaktuppgifter till au pairer som flyger 

till USA under samma period, eller som kommer att bo i samma region i USA.   
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3. Insamling och behandling utav särskilda typer av personlig data 

För att kunna finna en passande värdfamilj behöver AuPairCare ställa frågor om au pairens hälsa och 

även religiösa tro. Detta inkluderar religiös åskådning och deltagande, hur man ser på sitt religiösa 

deltagande i värdlandet, hälsa, allergier, tidigare hälsotillstånd och vaccinationer. Dessa uppges genom 

att au pairen själv informerar om det och även genom det dokument som en läkare fyller i och signerar 

(läkarintyget). Om au pairen delar med sig av all relevant information i ansökningsprocessen, 

ansökningsdokumenten eller i intervjun, kommer vi även behandla data som etniskt ursprung, politisk 

åskådning och sexuell läggning.  

 

Denna data kommer att förmedlas till vår partnerorganisation i värdlandet och till potentiella 

värdfamiljer i den mån det är nödvändigt för att kunna delta i programmet, särskilt vid placering samt 

support innan vistelse och under vistelse i värdlandet. 

 

Eftersom AuPairCare inte har tillåtelse att behandla sådana typer av data utan godkännande av den 

person det gäller, erhåller vi detta godkännande genom ansökningsprocessen och även i kontraktet som 

au pairen signerar.  

 

4. Mottagare av data 

De som mottar data från oss är: försäkringsbolag, resebolag, eventuellt hotell om au pairen deltar i 

förberedelsekurs, au pairer inom AuPairCare, partnerorganisationer i värdlandet, volontärer hos 

AuPairCare/partnerorganisationer, värdfamiljer, potentiella värdfamiljer, anställda hos ambassaden och 

om nödvändigt även statliga myndigheter inom valt värdland. 

 

Data kommer endast att behandlas av specifika skäl och i den mån det är nödvändigt. Mottagaren tar 

endast emot data som är nödvändig för honom eller henne att utföra sitt arbete i fråga (exempelvis ett 

försäkringsbolag tar endast emot den information som är relevant för att utforma en försäkring) 

 

5. Ansvariga vid behandling av data 

Den enhet som ansvarar för insamling och behandling av data är AuPairCare Europe GmbH, 

Giesebrechtstr. 10, 10629 Berlin. I den utsträckning som data överförs till andra enheter (t.ex. 

partnerorganisationer, myndigheter) är även ansvariga enheter. 

 

6. Lagring av data  

AuPairCare bevarar och lagrar uppgifter om au pairen så länge som det behövs av organisatoriska skäl 

och som är tillåtet enligt lagen om dataskydd. Personuppgifter och kontrakt för au pairen bevaras baserat 

på lagstadgade lagringsperioder, dock upp till tio år efter det att au pair-programmet har avslutats. Om 

au pairen fortsätter att vara i kontakt med oss efter det att han eller hon har kommit hem förlängs denna 

lagringsperiod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Rätt till information och rätt till motsägelse  

På begäran kan au pairer få, när som helst och utan att ange skäl samt utan kostnad, information om 

deras data som lagras och behandlas av AuPairCare samt kan få dem i ett maskinläsbart format i syfte av 

att överföra denna data. Du kan också få din data korrigerad eller kompletterad när som helst. Du kan 

även begära att dina personuppgifter skall raderas helt eller behandlas på ett begränsat vis. Det bör dock 

noteras att det finns reglerade lagringsskyldigheter, t.ex. för betalda kontrakt så som bokning av vårt au 

pair-program och att vi inte kan ta bort information av sådana rättsliga skäl. I dessa fall kommer vi att 

se till att behandlingen av uppgifterna begränsas. Au pairer kan också återkalla sitt samtycke till 

insamling och användning av data helt eller delvis när som helst utan att behöva ange skäl till detta. Au 

pairer har också rätten att inte bli föremål för ett beslut som är endast baserat på automatiserad arbete 

(inklusive profilering). Au pairer kan även återkalla sitt samtycke till insamling och användning av data 

helt eller delvis när som helst, utan att behöva ange skäl. 

 

 

Behandling av data för reklam och marknadsföring samt rätt till motsägelse 

Vi använder data för att rekrytera volontärer och representanter genom tidigare au pairer, samt i en 

begränsad utsträckning för att ge information om andra programalternativ hos AuPairCare. AuPairCare 

kommer dock aldrig att dela personlig information om au pairer till tredje parter för dessa 

marknadsföringsändamål. Naturligtvis kan du när som helst säga emot denna användning av data för 

marknadsföringsändamål hos AuPairCare, genom att skicka ett mail till sweden@aupaircare.eu. 

 

 

Detaljerad information om dataskydd hos AuPairCare och deltagares rättigheter finns i 

dataskyddsriktlinjerna på vår hemsida: www.myaupaircare.se/integritetspolicy. 

 

Naturligtvis är vi tillgängliga för våra au pairer när som helst för ytterligare frågor angående vår 

dataskydd och behandling av personuppgifter. 
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