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Information om Svenska ESF-rådets behandling av enskildas 
personuppgifter i samband med ärenden om stöd 
 
Denna blankett ska lämnas till anställda och deltagare i projekt som efter beslut av Svenska ESF-

rådet finansieras av Europeiska Socialfonden. 

Svenska ESF-rådet är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter med stöd av Den 

allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med förordningen är bland annat att skydda 

privatpersoner så att deras personliga integritet inte kränks när personuppgifter behandlas. 

Svenska ESF-rådet vill därför lämna följande information.  

Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en 

fysisk person som lever.  

Personuppgifter som redan behandlas och kan komma att behandlas hos projektägaren eller 

någon samverkande part, kan även komma att behandlas av Svenska ESF-rådet som ett led i vår 

myndighetsutövning eller som en del av fullgörande av ett allmänt intresse, för ändamålen 

stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.  

Uppgifterna behandlas såväl elektroniskt som genom inhämtade handlingar. Svenska ESF-rådet 

lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande 

ändamål, i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning eller nationellt regelverk. Svenska ESF-

rådet kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters 

arkivhantering och annan tillämplig EU-lagstiftning och nationellt regelverk.  

Kontakta Svenska ESF-rådet om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om 

dig. Du har rätt att få tillgång till dessa uppgifter. Du har även rätt att göra invändningar mot 

behandlingen av uppgifterna, begära rättelse samt begära en begränsning i hur uppgifterna 

används samt att få uppgifterna raderade. Rätten till begränsning och radering vid begäran är 

enligt GDPR begränsad och prövas i varje enskilt fall.  

Du kan kontakta Svenska ESF-rådets dataskyddsombud på mailadress: dataskyddsombud@esf.se 

Om du har klagomål på Svenska ESF-rådets behandling av personuppgifter kan du kontakta 

tillsynsmyndigheten: 

Integritetsskyddsmyndigheten 

Box 8114  

104 20 Stockholm  

Telefon: 08-657 61 00, mailadress: imy@imy.se 


