
 

 

 

GDPR påverkar oss alla!  
Ingen har väl kunnat missa GDPR, eller Dataskyddsförordningen på svenska, som 
trädde i kraft den 25 maj i år!  Dataskyddsförordningen påverkar oss alla, både på 
jobbet och som privatpersoner.  

För att du och ditt företag ska kunna delta i våra olika aktiviteter måste Digiresan 
hantera dina medarbetares personuppgifter. Det gör vi för att sköta 
kursadministrationen; utfärda kursintyg och möjliggöra för rätt person att vara på rätt 
plats vid rätt tillfälle, men också för att redovisa våra aktiviteter gentemot våra 
finansiärer Svenska ESF-rådet samt VGR, Region Halland och Tillväxtverket. Det är 
alltså i första hand dessa organisationer och myndigheters regelverk som styr 
Digiresans hantering av personuppgifter.  

När ditt företag ansluter sig till Digiresan och anmäler medarbetare till en aktivitet blir 
Digiresan mottagare av deras personuppgifter. Vi blir då Personuppgiftsansvariga och 
behöver alltså inte i detta sammanhang upprätta Personuppgiftsombudsavtal med ditt 
företag.  

Vi garanterar dig att Digiresan under inga omständigheter kommer att sälja dina eller 
dina medarbetares personuppgifter till andra företag eller använda dem för 
direktmarknadsföring eller automatiserat beslutsfattande och profilering. Vi kommer 
att radera dina personuppgifter efter avslutad aktivitet eller vid den tidpunkt Svenska 
ESF-rådet och/eller VGR, Region Halland och Tillväxtverket anger.  

Digiresan vill påminna om att Dataskyddsförordningen ger dig rätt att: 

• få tillgång till dina personuppgifter 
• få felaktiga personuppgifter rättade 
• få dina personuppgifter raderade 
• få dina personuppgifter begränsade   
• flytta dina personuppgifter, s.k. dataportabilitet 
• invända mot behandling av dina personuppgifter framföra klagomål till 

Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av 
Digiresan – fast vi ser förstås helst att du vänder dig till oss först med eventuella 
klagomål, så försöker vi lösa frågan tillsammans!  

Även våra leverantörer, konsulter och partners åtar sig att följa Dataskyddsförordningen 
och Digiresans policy för hantering av personuppgifter genom att ingå ett s.k. 
Personuppgiftsombudsavtal med oss. På så vis kan du alltid känna dig trygg med din 
digitala integritet i Digiresan!  

Digiresans projektledning ansvarar för att Dataskyddsförordningen efterlevs. Kontakta 
projektledningen för frågor om dina personuppgifter. 

http://projektmedvind.se/om-projektet/esf/

