Behandling av personuppgifter för ansökningar av forskningsanslag
Dataskyddsförordningen
Behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i den av EU utfärdade
Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt lagen om elektronisk kommunikation.
Dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den
personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas.
Ändamål
Personuppgifterna lagras och behandlas i detta system för att administrera ansökningar.
Ansökningarna administreras av Stiftelsens handläggare och kan också komma att lämnas ut till
Stiftelsens externa granskare. Genom att elektroniskt registrera ansökan samtycker användaren
till att lämnade uppgifter behandlas av Stiftelsen. Bestämmelser om återkallande av samtycke,
rätt till registerutdrag och rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter finns i
Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.
Personuppgiftsansvarig
Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, Krapperups Kyrkoväg 13, 263 76 Nyhamnsläge
Organisationsnummer 843000-6216, epost: Kerstin@krapperup.se
Vilka uppgifter behandlas?
De uppgifter som behandlas är de uppgifter som matas in detta elektroniska ansökningssystem.
Rättslig grund för behandling
Då anslagen används för att finansiera fri forskning inom utbildningssystemet och
samhällsnyttig verksamhet är dessa att betrakta som allmänintresse.
Rättning av uppgifter
Lämnare av personuppgifter har rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter.
Begäran görs hos personuppgiftsansvarig. Begäran ska göras skriftligt och vara egenhändigt
undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om namn och kontaktuppgifter.
Registerutdrag
Privatperson har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka
personuppgifter som behandlas. Begäran om sådant registerutdrag skall göras skriftligt och vara
egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om namn och
kontaktuppgifter. Begäran görs hos personuppgiftsansvarig (se ovan).
Så länge sparas personuppgifterna
Uppgifterna sparas för framtida forskning om stiftelsen verksamhet.
Cookies
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation
som trädde ikraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få
information om vad de används till samt hur de kan undvikas.
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen
innehåller information och används t.ex. för att underlätta besökarens användning av
webbplatsen. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på
din dator. Den andra typen av cookies, s.k. sessionscookies, lagras endast temporärt under den
tid du är inne i ansökningssystemet. På denna hemsida används sessionscookies för att
möjliggöra bläddring mellan olika flikar. Dessa cookies försvinner när du loggar ut. En
förutsättning för att kunna använda systemet är att du accepterat användande av
sessionscookies. Om du inte vill hantera användande av cookies kan du göra inställningar via din
webbläsares säkerhetsinställningar. Observera att detta kommer att medföra att du inte
kommer att kunna använda ansökningssystemet.

