
Information om Personuppgiftslagen (PuL) och Kakor (Cookies) 
(Enligt svensk lag måste informationen nedan vara tillgänglig på webbsidan.) 

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 1998:204), 
kallad PuL i dagligt tal, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389). 

Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga 
integriteten kränks när personuppgifter behandlas. 

Ändamål 
Personuppgifterna lagras och behandlas i datasystem för att administrera forskningsansökningar. 
Ansökningarna administreras av anslagsgivaren och kan också komma att lämnas ut till externa 
utvärderare. 

Anslagsgivaren har rätt att publicera grundläggande projektdata (t ex diarienummer, titel, sammanfattning, 
start- och slutdatum, bidragsnivå, ämneskod, projektledare, förvaltande organisation) i allmänt tillgängliga 
databaser med syfte att informera om den forskning som får stöd. Anslagsgivaren har även rätt att 
informera alla sökande om ansökningsstatistik, inklusive grundläggande projektdata (och därmed även 
inkluderande grundläggande projektdata från anslagna ansökningar). 

Personuppgiftsansvarig  
Anslagsgivaren är personuppgiftsansvarig. 

Vilka uppgifter behandlas?  
De uppgifter som behandlas är de uppgifter som matas in i samband med ansökan, avrapportering, etc. 

Rättning av uppgifter 
Privatperson har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter. Begäran görs hos 
personuppgiftsansvarig (se ovan). 

Registerutdrag  
Privatperson har också rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka 
personuppgifter som lagras. Begäran om sådant registerutdrag skall göras skriftligt och vara egenhändigt 
undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Begäran görs hos 
personuppgiftsansvarig (se ovan). 

Cookies 
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde 
ikraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används 
till samt hur de kan undvikas. 

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller 
information och används t ex för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. 

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till 
exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella 
webbplatsen. Den andra typen av cookies, s k sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är 
inne och surfar på en sida. 

På denna hemsida används sessionscookies för att möjliggöra bläddring mellan olika flikar. Dessa cookies 
försvinner när du loggar ut. En förutsättning för att kunna använda systemet är att du accepterat 
användande av sessionscookies. 

Om du inte vill använda cookies kan du göra inställningar via din webbläsares (Chrome, Internet Explorer, 
Safari m fl) säkerhetsinställningar. Observera att ett nekande till användning av cookies medför att du inte 
kommer att kunna använda detta system.  


