
Så behandlar vi dina personuppgifter –fundraising och donationer. 

Vi kan behöva spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, kontaktuppgifter och 
andra publika uppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna samverka och bygga 
relation.  

Vi har fått dina uppgifter från dig eller via publika kanaler. Vi tillämpar vid var tid gällande 
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att 
behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Dina uppgifter 
kommer att sparas tills vi inte längre samverkar eller ämnar samverka eller bygga relation. Dina 
personuppgifter sparas också så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och 
myndigheters arkiv. 

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att delas utöver de som arbetar med 
fundraising och donationer. Dock kan vi komma att dela dina personuppgifter med en tredje 
part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina 
uppgifter till ett land utanför EU.  

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till den som begär en allmän handling om dina 
personuppgifter finns i den, i enlighet med reglerna om allmänna handlingar, såvida inte de ska 
beläggas med sekretess. 

Personuppgiftsansvarig för donationer och fundraising är chef för Innovationskontoret vid Luleå 
tekniska universitet. . Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter 
vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, 
för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom 
att kontakta oss på innovationskontoret@ltu.se.  

Du når vårt dataskyddsombud på telefonnummer 0920 – 49 10 00 eller e-post dataskydd@ltu.se.  

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förklaring till punkterna: 

1. Ange vilka personuppgifter ni behandlar. Tänk på att en personuppgift kan vara all slags information 
som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk levande person. Detta innebär till exempel att även ett 
fotografi av en person som kan identifieras är en personuppgift. 

2. Ange vilka ändamål ni har med personuppgiftsbehandlingen, dvs. varför behöver ni personens uppgifter? 

3. Ange varifrån ni har fått personuppgifterna. Tänk på att ni måste särskilja mellan situationen då den 
registrerade ger er personuppgifter och när ni får uppgifterna från en annan källa. 

Om det är den registrerade som har gett er uppgifterna behöver ni ange: 

• Om den registrerades tillhandahållande av personuppgifterna är ett lagstadgat krav eller om det är 
ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal samt vad som händer om den registrerade inte 
lämnar personuppgifterna. 

Om det inte är den registrerade som har tillhandahållit uppgifterna måste ni ange den ursprungliga källan, 
till exempel folkbokföringsregistret eller liknande. Om uppgifterna kommer från allmänt tillgängliga källor 
ska ni skriva att det är ifrån sådana källor som uppgifterna kommer. 

4. Välj rättslig grund 

Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning 

För att det ska vara fråga om allmänt intresse ska det allmänna intresset följa av lag eller annan författning 
(till exempel förordning), av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag, t.ex. lag eller 
annan regel som säger att ett moment i en utbildning är ett obligatorium.  

5. Ange - om möjligt - tiden för hur länge ni kommer att spara uppgifterna. Är det inte möjligt att ange en 
bestämd tid så ska ni ange de kriterier som används för att avgöra hur länge det är relevant för ändamålet, 
till exempel ”så länge du är student hos oss” eller ”ett år efter avslutad utbildning” eller motsvarande 
formulering. Tiden kan styras av exempelvis forskningsprojektets längd, arkivlagstiftning, lagstiftning eller 
kollektivavtal. Om du är osäker, kontakta Universitetskansliet.  

6. Ange mottagarna, det vill säga de som ni delar personuppgifterna med. Det är tillräckligt att ni anger 
kategorier av mottagare eller allmän information till exempel ”Skatteverket”, ”Luleå kommun”, ”Region 
Norrbotten”. Ni behöver bara ange de som ni sannolikt tror att ni kommer att dela uppgifterna med. 

Om ni delar uppgifterna med personuppgiftsbiträden ska ni informera om att ni delar uppgifterna med dem 
genom att till exempel skriva ”och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster 
och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig” eller motsvarande formulering. 

7. Om det är så att ni kommer överföra uppgifter till tredje land får ni skriva det istället. Notera dock att 
om uppgifter överförs till tredje land, till exempel genom att det IT-system ni använder er av har server i 
land utanför EU/ESS, måste ni informera om huruvida det finns ett beslut av EU-kommissionen om 
adekvat skyddsnivå eller inte. Ni måste även informera om ni har iakttagits lämpliga skyddsåtgärder. 
Kontakta ansvarig för systemet i fråga för svar på eventuell överföring till tredjeland. 



8. Ange kontaktuppgifter (LTU och dess adress, och i tillämpliga fall organisationsnummer) till 
personuppgiftsansvarig. 

9. Ange kontaktuppgifter (e-post och/eller telefonnummer eller motsvarande). 


