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Integritetspolicy  

Kungl. Vetenskapsakademien (”KVA”), org.nr 262000-1129 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med 
postadress Box 50005, 104 05  STOCKHOLM, värnar om din personliga integritet. Vi strävar 
därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande 
lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina 
personuppgifter behandlas av oss. 

Personuppgiftsansvarig 

KVA är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att 
sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. I vissa fall kan även KVA:s 
forskningsinstitutioner, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, Bergianska stiftelsen, Centrum 
för vetenskapshistoria, Institut Mittag-Leffler, Swedish Institute for Global Health 
Transformation (SIGHT) och Global Economic Dynamics and the Biosphere – Familjen Erling-
Perssons akademiprogram, vara personuppgiftsansvariga för behandlingen på egen hand eller 
tillsammans med KVA. 

Personuppgifter som vi behandlar om dig 

I din kontakt med KVA kommer du att lämna viss information till oss. KVA behandlar 
personuppgifter såsom namn, adress, befattning, organisationstillhörighet, nationalitet, 
kontaktuppgifter, bilder, filmer och ljudupptagningar. 

KVA kan även komma att inhämta vissa av dessa personuppgifter från allmänt tillgängliga 
register på internet och våra samarbetspartners. 

Ändamål och laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter 

KVA baserar behandlingen av dina personuppgifter på tre lagliga grunder och för ett flertal 
ändamål som beskrivs nedan. 

1. Vi behandlar dina personuppgifter om du har samtyckt till det för ändamål som 
exempelvis utskick av information i vissa fall.   
 

2. I vissa fall kan KVA ha en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta 
gäller för den behandling av personuppgifter som vi gör för att uppfylla lagkrav enligt 
exempelvis bokföringslagen (1999:1078). 
 

3. En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad 
intresseavvägning. Exempel på detta är vissa fall av informationsutskick, arrangerandet 
av evenemang och administration av stipendieprocesser.  
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Våra berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter med stöd av en 
intresseavvägning är att vi ska kunna informera om vår verksamhet och våra evenemang, 
administrera evenemang och stipendieprocesser samt att dokumentera och kommunicera våra 
evenemang. 

Informationsutskick  

KVA kan komma att behandla dina personuppgifter för nyhetsutskick. Dina uppgifter kan 
användas för utskick med information om vår verksamhet, stipendier och evenemang som 
arrangeras av KVA, via e-post fram till dess att du invänder mot att få sådan information från 
oss.  

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter kommer att behandlas av KVA.  

Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar 
personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel kan våra IT- och 
systemleverantörer komma att få åtkomst till dina personuppgifter.  

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till följande aktörer som själva är 
personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter: 

- Samarbetspartners, forskare och evenemangsdeltagare, exempelvis i samband med 
evenemang där du deltar. 

Överföring av personuppgifter till tredje land 

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina 
personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger 
antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat 
skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande 
företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du 
vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts 
tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss enligt nedan. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?  

Vi, samt i förekommande fall tredje part, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de 
personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och 
förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner 
att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra 



 

 
 

 
3 (3) 

anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs 
lösenord och användarnamn för att logga in i dessa system. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt 
tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar med 
stöd av en intresseavvägning behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för 
att uppfylla ändamålen med behandlingen. För att uppfylla lagkrav eller för att du har lämnat 
ditt samtycke till det kan vi komma att spara dina personuppgifter under en längre tidsperiod. 

Dina rättigheter 

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om 
vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina 
personuppgifter.  

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av personuppgifter eller 
begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har 
även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till 
oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa 
till en annan personuppgiftsansvarig. 

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter 
med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända 
mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. 

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt 
att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som 
utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. 

Kontakta oss 

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med 
anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss 
per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se. 

______________________ 
 

Denna integritetspolicy fastställdes av Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare den 15 maj 2018. 
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