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BCÿEFGÿHIÿEJKLMGJGÿNMGOPKFNNQIRLMGÿI
MKSTLOHJG
UVÿXYZ[\]^XX_àbYZÿc]deÿf\VVYZÿ̀]ÿb̀ggÿ\[[ÿ̀ÿYbbÿY][fg̀bÿY]fcb[hiZjÿf\VVYZÿdY]
`]a\ZVib̀\]Y]ÿibbÿ[YfZYbY[[kYgc__i[lÿmiVbg̀_iÿY][fg̀diÿY]fcb[hiZÿf\VVYZÿibb
ZidYZi[ÿYabYZÿbheÿeZÿ\noÿY]di[bÿXZ\pYfbgYd]`]_Y]ÿoiZÿb̀gg_e]_ÿb̀ggÿdY[[ilÿq]di[bÿY]
kYiZkYbidÿ[iVVi][bcgg]`]_ÿihÿ̀]f\V]iÿaZe_\Zÿf\VVYZÿibbÿZYd\h`[i[lÿqbbÿYrYVXYg
Xeÿo^Zÿhÿ̀biZÿk\ZbÿiggÿXYZ[\]g̀_ÿ̀]a\ZVib̀\]ÿasgpYZÿ]Ydi]tÿ
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kYoi]dg̀]_ÿwy
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Lagar och andra regler som SBU följer i detta projekt
Det är viktigt att du läser den här informationen innan du skickar in din intresseanmälan.

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande
Vi sätter stort värde på att du vill delta och bidra till att kunskapen om vården blir större, men om du
av någon anledning inte längre kan eller vill delta, innan eller under workshopen, kan du meddela det
till oss.

Ditt namn och andra personuppgifter
När du har skickat in din intresseanmälan till oss blir e-postmeddelandet och intresseanmälan
allmänna handlingar. Enligt svensk lag har vem som helst rätt att få veta vad myndigheter arbetar
med. Därför ska SBU lämna ut allmänna handlingar om någon begär det, men det finns också regler
om sekretess. De reglerna betyder t.ex. att vi inte ska lämna ut uppgifter som avslöjar något om en
persons hälsa, om vi bedömer att den personen eller en närstående skulle lida skada av det. I det här
projektet innebär det att handlingar med namn och andra uppgifter om ungdomar och deras
anhöriga inte kommer att lämnas ut. Det är viktigt att du känner till att SBU:s beslut att inte lämna ut
handlingar kan överklagas till en domstol. Därför finns det en liten risk att utomstående personer
kan få information om att du har deltagit i workshopen, även om du inte vill att de ska få den
informationen.
GDPR (dataskyddsförordningen) är regler som innebär att SBU, som personuppgiftsansvarig, inte får
hantera dina personuppgifter hur som helst. Vi kommer att använda ditt namn, mejladress och/eller
telefonnummer bara för att kunna hålla kontakt med dig i samband med att du deltar i
workshoppen. Vi kommer även att använda ditt kontonummer för att kunna betala ersättning till dig.
GDPR kräver att vi har en så kallad rättslig grund för att behandla dina personuppgifter:
•
•
•
•

Vi tillämpar den rättsliga grunden allmänt intresse när vi inhämtar dina uppgifter, eftersom
ditt deltagande i projektet kommer att ge oss viktig kunskap som kan bidra till en bättre vård.
Vi tillämpar den rättsliga grunden allmänt intresse även för att hantera dina uppgifter i vår
mejlserver och kommer att radera dem efter två år, om de inte har sådan betydelse att de
ska arkiveras.
Vi tillämpar den rättsliga grunden allmänt intresse när vi upprättar en lista över deltagarna i
workshoppen, för att kunna administrera denna. Vi kommer att radera listan efter två år.
Vi tillämpar grunderna avtal respektive rättslig förpliktelse när vi använder dina
bankuppgifter för att betala ut ersättning till dig respektive spara de uppgifterna i sju år,
p.g.a. våra skyldigheter enligt bokföringslagen.

När du har lämnat dina personuppgifter till en myndighet eller företag har du vissa rättigheter. För
att använda dig av dem ska du i första hand kontakta SBU, men du kan även kontakta
Datainspektionen. På vår webbsida kan du se information om dina rättigheter, fullständiga
kontaktuppgifter samt ännu mer information om vad GDPR innebär.

www.sbu.se/330

