
Dataskyddsförordningen (GDPR)  

Samtycke  

Uppgiftslämnandet, genom ansökan om bidrag, betraktas som ett samtycke till 
personuppgiftsbehandling enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).  

Information om hantering av personuppgifter i Stiftelsen Helgo Zettervalls fond  

Ändamålen med hantering av personuppgifter  

I villkoren för Stiftelsen Helgo Zettervalls fond har styrelsen angivit vilka villkor som skall vara 
uppfyllda för att bidrag skall kunna erhållas.  

För att på ett rättvist sätt kunna sammanställa och jämföra de olika sökandes behov av bidrag 
måste stiftelsens kansli registrera och behandla de personuppgifter som lämnas i ansökan. 
Personuppgifterna används såsom underlag för beslut om bidrag.  

Stiftelsekansliet lagrar dina personuppgifter för framtida kommunikation med sökande samt 
underlag för utbetalningar av bidrag och för att underlätta för kommande ansökningar.  

Kategorier av uppgifter som ska behandlas  

Stiftelsen Helgo Zettervalls fond behandlar följande uppgifter: fullständigt namn, 
personnummer, adress, e-post, telefonnummer, genomgången utbildning, hushållets 
ekonomi, ev. läkarintyg och utdrag från försäkringskassan.  

I det personliga brevet som kan ingå i bidragsansökan beskriver du som sökande dina 
förhållanden, som inte tillräckligt belyses genom svar på frågorna i ansökningsformuläret. 
Härvid går du som sökande ofta in på frågor rörande det egna hälsotillståndet eller 
närståendes hälsotillstånd. Dessa uppgifter skyddar SFV mot obehörig åtkomst genom bl.a. 
lösenord och fysiskt skydd.  

Kategorier av mottagare av uppgifterna  

Informationen om dig sammanställs i SFV:s system och skyddas på ett sätt att obehöriga inte 
kan ta del av uppgifterna. Samtlig information är endast tillgängligt för de personer som arbetar 
med bidragsverksamheten inom Stiftelsen Helgo Zettervalls fond och lämnas inte ut till någon 
annan. 

Registerutdrag  

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till 
oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.  

Rättelse  

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.  

Frivilligt  



Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna är dock nödvändiga för vår 
prövning av bidragsansökan.  

Kontakta oss  
Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. 
På SFV är din personliga integritet viktig för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du 
alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.  
 
Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt 
Dataskyddsombud Magnus Peterson, telefon 010-478 7000 eller dataskyddsombudet@sfv.se. 
 
Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning. Om du anser att det 
förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan du framställa klagomål till Datainspektionen.  

Personuppgiftsansvarig:  

Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 STOCKHOLM.  

Orgnr: 202100-4474, sfv@sfv.se  
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