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Bilaga till anslags/bidragsansökan  

Så behandlar stiftelsen dina personuppgifter 

(Information enligt Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) 

Personuppgiftsansvarig är stiftelsen. 

Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen för 

ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, för att pröva din rätt till 

bidrag och för övrig bidragsadministration. Personuppgifterna kan även komma att behandlas 

för att stiftelsen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller 

myndighetsbeslut. Sådan behandling kan vara behandling för att uppfylla kraven enligt 

bokföringslagsstiftningen eller penningtvättslagen, rapportering till Skatteverket, 

Polismyndighet, Kronofogdemyndighet, Finansinspektionen och andra myndigheter. 

I syfte at upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna komma att kompletteras 

genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med 

hjälp av statens person-och adressregister, SPAR. 

Personuppgifterna kommer för angivna ändamål att lämnas till Skandinaviska Enskilda Banken 

AB (publ), 502032-9081 (”SEB”), som för stiftelsens räkning administrerar 

ansökningsförfarandet. 

Personuppgifterna lagras så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med 

behandlingen samt för att stiftelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Om ansökan 

beviljas kommer personuppgifterna vara lagrade till sista utbetalningen har skett och därefter 

som längst i tio år. Om ansökan inte beviljas kommer uppgifterna sparas som längst tre 

månader. 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Stiftelsen och 

har därmed rätt att:                                                                                                                                     

a) Få registeruttdrag, 

b) Begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift, 

c) Begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,       

d) Invända mot behandlingen, 

e) Rätt att under vissa förutsättningar få ut personuppgifter från Stiftelsen som du 

själv har tillhandahållit Stiftelsen och rätt att få dessa överförda direkt till en 

annan personansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).  

Din begäran och/eller invändning enligt ovan b-e prövas av Stiftelsen i det enskilda fallet. Om 

du vill få registerutdrag eller framställa en begäran och/eller en invändning ber vi dig skicka en 

skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran ställd till Stiftelsen c/o SEB Private Banking, 

Stiftelser, 106 40 Stockholm.                                                                                                                                          


