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DATASKYDDSFÖRORDNINGEN - GDPR  
 

Information om hanteringen av dina personuppgifter i enlighet med 
Dataskyddsförordningen (GDPR). 
 

 
Stiftelsen Gunnar & Elsa Jäderlunds minne (nedan ”Stiftelsen”)  
 
Så här behandlar stiftelsen dina uppgifter med anledning av kommande eller befintliga avtal med stiftelsen. 
Personuppgifter som du lämnar i ansökan behandlas för att pröva din rätt till att ingå avtal med stiftelsen och 
övrig administration. Personuppgifterna kan även komma behandlas för att stiftelsen ska kunna uppfylla sina 
förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan exempelvis vara 
kraven enligt bokföringslagstiftningen, rapportering till Skatteverket etcetera.    

 
Hantering av Personuppgifter   
 
Stiftelsen är personuppgiftsansvarig för sina behandlingar av dina personuppgifter. Stiftelsen är även 
personuppgiftsansvarig för den behandling som ett annat företag utför på Stiftelsen uppdrag. Det kan 
exempelvis gälla entreprenörer som ska utföra arbete på Tyvö. Personuppgifter är all information som kan 
kopplas till en levande person. Stiftelsen behandlar personuppgifterna endast för särskilda och uttryckligt 
angivna ändamål. Inga känslig uppgifter behandlas utan endast namn och eventuella organisationsnummer, 
adress, telefonnummer och e-post. 
 

Personuppgiftsansvarig   
 
Stiftelsen ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett lagligt sätt. All behandling av 
dina personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av de 
rättsregler som följer av EU:s dataskyddsförordning och annan gällande lagstiftning på området. För att 
uppnå ett komplett integritetsskydd skyddas personuppgifterna av modern och kostnadseffektiv teknik. Om 
uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer stiftelsen att sådan överföring är laglig.   
 

Dina rättigheter 
 
Personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamål med behandlingen samt för 
att stiftelsen ska kunna fullfölja skyldigheter enligt lag. Personuppgifterna lagras så länge som det är 
nödvändigt med hänsyn till ändamål med behandlingen samt för att stiftelsen ska kunna fullgöra skyldigheter 
enligt lag. Du har rätt att får information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och har därmed rätt 
att begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift, radering med mera. Om du har frågor som rör 
behandlingen av dina personuppgifter så kontakta: 
 
Stiftelsen Gunnar & Elsa Jäderlunds Minne. Kontaktperson: Krister Åslin E-post: krister.aslin@bredband.net     
  
Se även Dataskyddsförordningen, https://www.datainspektionen.se/vagledningar/en-introduktion-till-
dataskyddsforordningen/ 
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