Personuppgiftsbehandling i Casselstiftelserna
Här finns information om hur personuppgifter, som samlats in av Casselstiftelserna behandlas
hos oss. Stiftelserna är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifterna.
Casselstiftelserna behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679. Dessa regler kallas nedan för dataskyddsförordningen, även känd som GDPR.
Vad gör Casselstiftelserna med personuppgifter?
Stiftelserna behandlar personuppgifter för att uppfylla stiftelseändamålen.
Personuppgifter får endast samlas in och behandlas för ett väldefinierat ändamål. När
Casselstiftelserna samlar in dina uppgifter måste vi tala om för dig i vilket ändamål dina uppgifter ska
användas. Stiftelserna måste också se till att endast relevanta uppgifter behandlas och att inte
uppgifterna behålls längre än nödvändigt.
Stiftelserna ger stipendier och bidrag till forskare kopplade till Juridiska institutionen vid Stockholms
universitet samt till studentföreningar kopplade till densamma. (För fullständiga stiftelseändamål, se
urkund för respektive stiftelse). Stiftelserna samlar in och behandlar de personuppgifter som framgår i
ansökningsblanketten med bilagor för att kunna bedöma ansökningen och besluta om
medelstilldelning. Detta är laglig grund för behandlingen.
Personuppgifterna lämnas inte ut till någon annan utöver vad som behövs för att kunna betala ut
beviljade medel (namn, kontonummer).
Hur länge sparar Casselstiftelserna personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge
som krävs enligt lag.
Rättigheter enligt dataskyddsförordningen
När Casselstiftelserna behandlar dina uppgifter måste vi ge dig tydlig information om hur dina
uppgifter används; detta innefattar information som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i vilka syften dina uppgifter kommer att användas,
den rättsliga grunden till att behandla dina uppgifter,
hur länge dina uppgifter kommer att lagras,
vem stiftelserna kommer att dela dina uppgifter med,
dina grundläggande dataskyddsrättigheter,
om dina uppgifter kommer att överföras utanför EU,
din rätt att lämna in klagomål,
hur du tar tillbaka ditt samtycke, om du har lämnat det,
kontaktuppgifterna till stiftelsernas dataskyddsombud. Casselstiftelsernas dataskyddsombud är
ordföranden.

Dataskyddsförordningen ger dig som enskild även ett antal rättigheter mot Casselstiftelserna
•
•
•
•
•

rätten att invända
rätten att få registerutdrag
rätten att korrigera dina uppgifter
rätten att få uppgifter borttagna och bli bortglömd
För hjälp med något av ovanstående, kontakta stiftelsens ordförande.

