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Information om personuppgiftsbehandling 
Här kan du läsa om hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter inom 
ärenden som rör övervakning och rapportering av utsläpp inom handel med 
utsläppsrätter (EU ETS). Det är dataskyddsförordningen och övrig 
dataskyddslagstiftning som styr hur vi behandlar personuppgifterna. 
 
Uppgift om personuppgiftsansvarig 
Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter 
i enlighet med gällande dataskyddsregler. 
 
Ändamålet med behandlingen 
Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: 
• Naturvårdsverkets handläggning av ärenden inom handel med utsläppsrätter 
• Naturvårdsverkets tillsyn inom handel med utsläppsrätter 
• Informationsutskick 
• Utlämnande av allmän handling 
• Arkivändamål 
• Utöver detta kan personuppgifterna komma att användas för att kontakta er i 
frågor gällande handel med utsläppsrätter 
 
Kategorier av personuppgifter 
De kategorier av personuppgifter som behandlas är: 
• E-postadress 
• Namn 
• Telefonnummer 
• Organisationsnummer. 
 
Rättslig grund för behandlingen 
Naturvårdsverket samlar in dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för 
att uppfylla en rättslig förpliktelse i enlighet med EU-förordning 2018/2066 om 
övervakning och rapportering av utsläpp, lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av 
växthusgaser och förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser. 
 
Lagringstid 
Dina rapporterade personuppgifter utgör allmänna handlingar och bevaras och 
gallras därför i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och 
myndigheters beslut om tillämpning av dessa föreskrifter. Observera att 
allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen och att Naturvårdsverket 
vid en begäran kommer att behöva lämna ut allmänna handlingar om dessa inte 
omfattas av sekretess. 
 
Kategori av mottagare 
Följande kategorier av mottagare kommer ta del av dina personuppgifter: 
• Naturvårdsverkets leverantörer inom IT-drift och ärendehanteringssystem 
• Naturvårdsverkets handläggare 
• The Commission's Directorate-General for Informatics 
 
Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje land. 
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Dina rättigheter 
Du som registrerad har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av 
personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända 
mot behandling. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen. 
 
• https://www.naturvardsverket.se/Om-webbplatsen/Hantering-av-
personuppgifter  
 
Kontaktuppgifter till Naturvårdsverket och till dataskyddsombudet: 
Tel. 010-698 10 00, eller 
 
• registrator@naturvardsverket.se  
• dataskyddsombud@naturvardsverket.se 


