
Bilaga till ansökan om stiftelsemedel  

Stockholms stads information om personuppgiftsbehandling  

Personuppgifter och personuppgiftsbehandling 

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, även kallad GDPR.  Vid behandling 

av personuppgifter värnar Stockholms stads donationsstiftelser om din personliga integritet. En 

personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande 

person. En personuppgiftsbehandling är all typ av hantering med personuppgifter.  

 

Stockholms stads donationsstiftelser förvaltas av kommunstyrelsen som är personuppgifts- 

ansvarig nämnd, vilket innebär att kommunstyrelsen ansvarar för att personuppgifter behandlas 

lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Se kontaktuppgifter nedan. 

 

Stockholms stads donationsstiftelsers personuppgiftsbehandling påbörjas när ansökan  

inkommer till donationsstiftelserna.  

Stockholms stads donationsstiftelser behandlar personuppgifter för att handlägga och fatta 

beslut om stiftelsemedel för utbildnings-, sociala och kulturella ändamål. För att kunna 

handlägga ansökningar måste varje sökande och eventuell medsökande kunna identifieras och 

t.ex. uppgifter om ekonomiska förhållanden inhämtas.  

Rättslig grund för behandlingarna 

De rättsliga grunderna för behandlingen är för att utföra en uppgift av allmänt intresse och 

fullgörande av rättslig förpliktelse samt i vissa fall samtycke för behandling av personuppgifter 

som rör hälsa. Du har när som helst rätt att återkalla samtycke till behandlingen av eventuellt 

lämnade uppgifter om hälsa i vissa fall. Det innebär i så fall att din ansökan inte prövas utifrån 

din hälsa utan enbart ändamålen i respektive stiftelse.  

Ändamål med behandlingarna av personuppgifter 

Stockholms stads stiftelseförvaltning har att följa förskrifterna i stiftelseförordnandena och 

stiftelselagens krav och behöver vissa personuppgifter från dig för att korrekt kunna hantera din 

ansökan till stiftelserna. 

 

Personuppgifter som skickas in till donationsstiftelserna kommer inte att användas i annat syfte 

än för att hantera och besluta om ansökningar om stiftelsemedel.  

 

De personuppgifter som behandlas är de du skickat in såsom personnummer, namn, 

adressuppgifter, kontaktuppgifter, såsom telefon och e-post, skola, skolår, betyg, familjens 

ekonomiska situation och i vissa fall uppgifter om hälsa etc.  

 

För att endast personuppgifter som är adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande 

till personuppgiftsbehandlingens ändamål ska behandlas ber vi dig att inte dela känsliga 

personuppgifter, såsom exempelvis uppgift om hälsa utom i det fåtal fall där det behövs för 

vissa stiftelsers ändamål.  



Ursprung och mottagare 

De som tar del av personuppgifterna inom Stockholms stad är anställda som har till 

arbetsuppgift att hantera ansökningarna , likaså it-personal. De kategorier av mottagare som 

Stockholms stad kan komma att dela personuppgifterna med är upphandlade leverantörer, 

såsom exempelvis utbetalande bank, extern it-leverantör och andra personuppgiftsbiträden.  

Vid handläggning av ansökan kan ytterligare inhämtning av uppgifter ske från offentliga 

register. Några exempel är Bisnode Infotorg, Skattemyndigheten och Bolagsverket samt från 

Stockholms stads barn och elevregister.   

Period av lagring av personuppgifter 

Stockholms stad iakttar principen om lagringsminimering, vilket innebär att personuppgifter 

sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande lagstiftning i 

bokföringslagen och stiftelselagen. När Stockholms stad inhämtat och mottagit personuppgifter 

från dig sparas personuppgifterna under hela din skolgång, därefter raderas de samt för ej 

beviljade ansökningar så raderas ansökningarna inom 3 månader efter beslut.   

Den registrerades rättigheter 

Du har rätt att vända dig till donationsstiftelserna för att få tillgång till dina personuppgifter, för 

att begära rättelse, radering och överföring av personuppgifter eller begränsning av behandling 

och för att invända mot behandling. Reglerna i bokföringslagen kan emellertid innebära 

begränsningar i vissa av dina rättigheter. 

 

Klagomål på personuppgiftsbehandlingen kan inges till tillsynsmyndigheten, 

Integritetsskyddsmyndigheten. 

 

Den som har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till sina personuppgifter kan kontakta 

den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet. 

 

Kontaktuppgifter: 

Personuppgiftsansvarig: 

Kommunstyrelsen 

E-post: kommunstyrelsen@stockholm.se  

Dataskyddsombud 

Annette Bengtsson 

E-post: dataskydd.slk@stockholm.se 

 

För ytterligare information gällande Stockholms stads behandling av personuppgifter hänvisas 

till  http://www.stockholm.se/dataskydd 
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