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Information om behandling av ledamöters personuppgifter 

Kungl. Vetenskapsakademien (”KVA”), org.nr 262000-1129 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med 
postadress Box 50005, 104 05  STOCKHOLM, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
dina personuppgifter och 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 i din roll som ledamot av KVA.  

Personuppgifter som vi behandlar om dig 

De personuppgifter som vi behandlar om dig är kontaktuppgifter, födelsedatum, invalsdatum, 
invalsnummer, kön, nationalitet, information om arbete och forskning, uppgifter om 
publikationer, uppgifter om ev. förtroendeuppdrag inom KVA, mottagna priser och belöningar, 
anhöriguppgifter, bankuppgifter, bilder, filmer och ljudupptagningar, allergier och specialkost. 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter 
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter om du har samtyckt till det: 
 

- Intern och extern publicering av ledamots bild och kontaktuppgifter under vissa 

omständigheter. 

- Hantering av specialkost och allergier. 

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning: 
 

- Kommunikation med ledamöter (t.ex. kallelser till möten). 

- Administration av KVA:s organisationsstruktur. 

- Ekonomisk kommunikation (t.ex. utbetalning av reseersättning). 

- Bevarande av information om ledamöter för vetenskapliga och historiska 

forskningsändamål. 

- Överföring till närliggande organisationer och samarbetspartners (som Nobelstiftelsen 

eller WWF). 

- Intern statistik och rapportering av vikt för KVA:s arbete. 

- Intern och extern publicering av ledamots bild och kontaktuppgifter under vissa 

omständigheter. 
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Vårt eller tredje parts berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att garantera 
att KVA:s verksamhet och ledamöternas arbete inom organisationen fungerar på bästa möjliga 
sätt och att de mål som finns med verksamheten kan uppfyllas.  

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter kan komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för 
vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden Till exempel kan våra IT- och systemleverantörer, 
banker, revisionsbyråer, försäkringsbolag, restauratörer och eventföretag 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: 
 

- Myndigheter (t.ex. Vetenskapsrådet).  

- Samarbetsorganisationer (t.ex. Nobelstiftelsen eller WWF).  

- Andra ledamöter av KVA. 

- Massmedia. 

- Resebyråer. 

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 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. Vissa uppgifter om dig gallras av denna anledning i 
samband med att du avslutar ett ev. förtroendeuppdrag vid KVA. För att uppfylla lagkrav eller 
för att du har lämnat ditt samtycke till det kan vi komma att spara dina personuppgifter under 
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en längre tidsperiod.  Vissa uppgifter om dig bevaras också under en längre tid efter att du 
avslutat ett förtroendeuppdrag inom KVA för vetenskapliga och historiska forskningsändamål. 

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 hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av 
personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord.  

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 vårt 
oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se. 

______________________ 

 

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Kungl. Vetenskapsakademiens ständige 

sekreterare den 15 maj 2018. 
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