Lars Salviusföreningens behandling av personuppgifter vid stipendie- och
projektbidragsansökningar samt det årliga priset
Lars Salviusföreningen (org.nr. 802016-3823), c/o Bonus Copyright Access, Box 45006, 104 30
Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och behandlar dina
personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”). Det innebär bland annat att vi inte behandlar
personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt utifrån de ändamål som ryms inom
föreningens verksamhet och nedan angivna syften.
Vårt uppdrag är att disponera ersättning för kopiering och tillgängliggörande av upphovsrättsskyddade
vetenskapliga texter genom utdelning av stipendier, projektbidrag och ett årligt pris.
Vi samlar in uppgifter om ditt namn, födelsedatum, kontaktuppgifter, kontouppgifter projekt samt
projektredovisning. Övriga uppgifter som du skickar in med din ansökan registreras inte särskilt.
Vi behandlar dina personuppgifter för att:
- Utse mottagare av stipendium, projektbidrag samt pristagare.
- Administration av processer kring stipendier, projektbidrag och priset
- Tillkännage mottagare av stipendier, projektbidrag och det årliga priset
- Föra ett register och arkiv över mottagare av stipendium, projektbidrag och pristagare som ett
stöd för forskning och administration.
Vi behandlar uppgifterna med stöd av vårt berättigade intresse av en effektiv hanteringsprocess både
för Lars Salviusföreningen, sökande och nominerade samt för att öka kännedomen om Lars
Salviusföreningens stipendier, projektbidrag och pris.
Dina personuppgifter kan komma att delas med aktör som utför administrativa tjänster för föreningens
räkning. Behandlingen av dina personuppgifter sker inom EU/EES.
Information om årets mottagare tillkännages på föreningens webbplats samt till ett urval lärosäten,
tidningar och tidskrifter runt om i landet.
Personuppgifter som vi behandlar med stöd av en intresseavvägning behandlas som utgångspunkt
under den tid det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen.
Vi använder inte automatiserat beslutsfattande (profilering).
Du har rätt att på begäran få:
• Tillgång till och information om dina personuppgifter
• Rättelse av felaktiga uppgifter
• Få din personuppgifter raderade när de inte längre behövs
• Invända mot behandling av personuppgifter
• Inge klagomål till Datainspektionen
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vill utöva någon av dina rättigheter enligt
ovan eller veta mer om någon av rättigheterna, vänligen kontakta oss per e-post:
larssalviusforeningen@bonuscopyright.se
Den senaste versionen av integritetspolicyn publiceras på föreningens webbplats
https://larssalviusforeningen.se

