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Sammanfattning
Den 25 maj 2018 ersatte den nya data-skyddslagen (GDPR) person-uppgiftslagen (PUL). Här kan du
läsa om Lantmännens Forskningsstiftelses behandling av dina personuppgifter och om dina
rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.
Om du fått medel av oss innebär det att dina uppgifter kommer att finnas i våra system. Vi sparar
dina uppgifter så länge du inte begär att ta bort dem.
Om du fått avslag sparas din ansökan i tre år för att vi ska kunna göra uppföljningar inför kommande
utlysningar. Vänligen kontakta oss om du vill att din ansökan eller övriga uppgifter ska tas bort
tidigare.
Om du är styrelseledamot eller ingår i någon av våra beredningsgrupper kommer dina uppgifter att
finnas i användarkontot så länge uppdraget varar. Dina uppgifter tas bort senast ett år efter att
uppdraget slutförts.
Du som har ett användarkonto i vårt system kommer att få ta del av information från Lantmännens
Forskningsstiftelse via mejlutskick. Om du inte önskar ta del av dessa utskick eller vill ta bort ditt
konto av någon annan anledning, vänligen skicka ett mejl till info.lafo@lantmannen.com så ser vi till
att ditt användarkonto tas bort.
Här nedan finns en mera utförlig information om hur vi arbetar med personuppgifter:
1.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

1.1

Inledning

1.1.1

Lantmännens Forskningsstiftelse, SL-stiftelsen och VL-stiftelsen (”Lantmännens
forskningsstiftelser”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
sker inom respektive stiftelses verksamhet.

1.1.2

Lantmännens forskningsstiftelser värnar om din personliga integritet och eftersträvar hög
skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom
Lantmännens forskningsstiftelser sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning,
vilken efter 25 maj 2018 är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679
(”GDPR”).

1.1.3

Denna informationstext beskriver vilka personuppgifter som behandlas av Lantmännens
forskningsstiftelser och vilka rättigheter du har i samband med personuppgiftsbehandlingen.

1.2

Personuppgifter

1.2.1

De personuppgifter som kan behandlas om dig är namn, födelseår, titel/utbildningsnivå,
adress, telefonnummer, e-postadress och andra uppgifter om dig som är nödvändiga för att
fatta beslut om och administrera eventuellt stöd. Det kan t.ex. röra sig om din
forskningsinriktning, inklusive projektplan och ekonomiska anspråk/lönenivå, och uppgifter
som ingår i ditt CV som kompetens, bakgrund och kunskapsnivå. Vi kommer även behandla
annan information som du tillhandahåller oss om du mottar forskningsstöd, t.ex. rapporter.
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1.3

Ändamål

1.3.1

Dina personuppgifter behandlas av Lantmännens forskningsstiftelser för följande ändamål:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

För att administrera och bereda projektansökan, samla in och löpande hålla informationen
uppdaterad som kan ligga till grund för beslut om projektstöd;
För att kommunicera med dig;
För att administrera och fullgöra projektavtal med dig;
För rapporteringsändamål och för att upprätta statistik;
För att fullgöra Lantmännens forskningsstiftelsers rättsliga skyldigheter;
För information om Lantmännens forskningsstiftelsers utlysningar (framtida utskicka kan
väljas bort genom mail till info.lafo@lantmannen.com);
För att ta fram (avidentifierad) statistik över projektansökningar och beviljade projekt;
För att tillhandahålla, underhålla, testa, förbättra och utveckla Lantmännens
forskningsstiftelsers tjänster och produkter och de tekniska plattformar som används för att
tillhandahålla dessa;
För information om beviljade projekt t.ex. genom publicering på hemsida eller via
pressmeddelanden (namn och projekttitel/inriktning).

1.4

Laglig grund

1.4.1

Dina personuppgifter behandlas med stöd av avtal då behandlingen är nödvändig för att
fullgöra rättigheter och skyldigheter som överenskommelse om forskningsstöd medför.

1.4.2

Dina personuppgifter behandlas med stöd av intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse
av att behandla dina personuppgifter, t.ex. för att informera om våra utlysningar.

1.5

Utlämnande av personuppgifter

1.5.1

Lantmännens forskningsstiftelser kan dela dina uppgifter med sin operativa ledning,
beredningsgrupper, styrelse och expertis inom juridik, inom ramen för de ändamål som anges
ovan. Lantmännens forskningsstiftelser anlitar extern kompetens för att tillhandahålla ITtjänster. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Lantmännens forskningsstiftelsers
samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter
för Lantmännens forskningsstiftelsers räkning får alltid underteckna avtal med Lantmännens
forskningsstiftelser för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter
även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas
särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. att teckna avtal som inkluderar de standardiserade
modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns
tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

1.5.2

Lantmännens forskningsstiftelser kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje
part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars
är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

1.5.3

Lantmännens Forskningsstiftelser kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon
annan utsträckning än vad som beskrivs i denna informationstext.

1.6

Säkerhet till skydd för personuppgifter

1.6.1

Lantmännens Forskningsstiftelser värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och
vidtar i detta syfte lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina
personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.
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1.7

Lagringsperiod

1.7.1

Dina personuppgifter lagras så länge som krävs för att vi ska kunna administrera ditt
användarkonto i Stiftelseportalen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Utöver det
hanteras de i enlighet med Lantmännens forskningsstiftelsers gallringsrutin.

1.8

Gallringsrutin

1.8.1

Avslagna ansökningar sparas upp till tre år efter avslaget för att uppföljningar inför kommande
utlysningar och utvärdering av processen ska kunna göras.

1.8.2

För beviljade projekt sparas personuppgifter tills vidare.

1.8.3

För ledamöter i stiftelsens styrelse och idé- och beredningsgrupper behålls användarkontot
högst ett år efter att uppdraget slutförts.

1.8.4

Personer med användarkonto i Stiftelseportalen som inte vill kvarstå kan tas bort på begäran,
företrädelsevis via mail som skickas till info.lafo@lantmannen.com.

1.9

Rättigheter och klagomål

1.9.1

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du som användare rätt att begära tillgång till och
rättelse av personuppgifter, invända mot behandling och få den begränsad samt en rätt till
dataportabilitet. Användaren har även rätt att när som helst inge klagomål till
Datainspektionen om man anser att personuppgifter behandlas i strid med tillämplig
dataskyddslagstiftning.

1.10

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

1.10.1 Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva
någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:
Kontaktperson: forskningschef Helena Fredriksson
Adress: Lantmännens forskningsstiftelser, c/o Lantmännen ek för, Box 30192, 104 25
Stockholm
Telefon: 010-556 0000
Email Lantmännens forskningsstiftelser: info.lafo@lantmannen.com
Email dataskyddsombud: dataskyddsombud@lantmannen.com

