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 Information om personuppgiftsbehandling vid administration 

av event och konferenser  

Personuppgiftsansvarig 

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i 

enlighet med gällande dataskyddsregler.  

När du vill komma i kontakt med Naturvårdsverket angående behandlingen av 

dina personuppgifter kan du använda följande kontaktuppgifter:  

 

Frågor rörande personuppgiftsbehandlingen skickas till:  

Postadress: Naturvårdsverket, att. Registrator, 106 48 Stockholm  

eller med e-post: registrator@naturvardsverket.se  

Telefon växel: 010-698 10 00  

 

Frågor till Naturvårdsverkets dataskyddsombud:  

Postadress: Naturvårdsverket, att. Dataskyddsombud, 106 48 Stockholm  

eller med e-post: dataskyddsombud@naturvardsverket.se  

Ändamål och rättslig grund för behandlingen 

Naturvårdsverket behandlar personuppgifter för att skicka ut inbjudan, 

administrera, genomföra samt följa upp interna och externa event.  

Personuppgifter kan även komma att behandlas i samband med fakturering och 

för bokföringsandamål. 

Utskick och administration av anmälan och fakturaunderlag sker enligt den 

rättsliga grunden avtal, artikel 6.1b, dataskyddsförordningen.1 

Behandling för bokföringsändamål sker enligt den rättsliga grunden 6.1c, 

dataskyddsförordningen. 

Uppföljning av event och konferenser sker enligt den rättsliga grunden uppgift 

av allmänt intresse, artikel 6.1e, dataskyddsförordningen. 

Eventuell behandling av känsliga personuppgifter i samband med 

kostpreferenser sker enligt den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse, 9.2g, 

dataskyddsförordningen. 

 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 

upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR).   
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Kategorier av personuppgifter 

Personuppgifter som behandlas är för- och efternamn, e-postadress, 

telefonnummer, titel, organisatorisk tillhörighet, adress (om den är privat) samt 

personuppgifter som kan förekomma i fritextfält. 

Känsliga personuppgift rörande hälsa och religion kan förekomma i samband 

med kostpreferenser. 

Mottagare av personuppgifter 

Utöver handläggare inom Naturvårdsverket kommer även Naturvårdsverkets 

leverantörer av IT-tjänst samt IT-drift och förvaltning att ha tillgång till dina 

personuppgifter för att utföra sina uppdrag. 

Överföring av personuppgifter till tredje land 

Överföring av personuppgifter till tredje land utanför EU/EES sker inte.  

Hur länge behandlar Naturvårdsverket personuppgifterna? 

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med 

arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om 

tillämpning av dessa föreskrifter.  

Inbjudningar, handlingar och korrespondens gallras vid inaktualitet. 

Deltagarlistor gallras vid inaktualitet när handlingarna inte längre behövs i 

verksamheten, dock senast 3 år efter det år då eventet genomfördes  

Känsliga personuppgifter i deltagarlistor gallras vid inaktualitet när de inte 

längre behövs för administrationen. 

Fakturor gallras efter 10 år. 

Information i eventhanteringssystemet gallras manuellt efter 2 år.  

Undantaget från gallring är de personuppgifter som registreras i ärende i 

Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem. Dessa kommer att 

bevaras i myndighetens e-arkiv.  

Dina rättigheter som registrerad 

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina 

personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att 

invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

Om du vill ha mer information om dina rättigheter kan du läsa mer på 

Naturvårdsverkets hemsida: Rättigheter enligt dataskyddsförordningen 

(naturvardsverket.se) 

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten 

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet rörande 

personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du har rätt att inkomma med klagomål 

till tillsynsmyndigheten om dina rättigheter som registrerad har åsidosatts av 

Naturvårdsverket. 

För kontaktuppgifter se Integritetsskyddsmyndighetens webbsida, www.imy.se 

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/kontakt/behandling-av-personuppgifter/rattigheter-enligt-dataskyddsforordningen/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/kontakt/behandling-av-personuppgifter/rattigheter-enligt-dataskyddsforordningen/
http://www.imy.se/
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Du kan också alltid kontakta Naturvårdsverkets dataskyddsombud, se 

kontaktuppgifter ovan. 

 


