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Information om personuppgiftsbehandling vid konferenser
När Naturvårdsverket anordnar konferenser som du deltar i behandlar
Naturvårdsverket dina personuppgifter för att administrera konferensen. De
personuppgifter som behandlas är ditt förnamn, efternamn, titel, e-post,
mobilnummer och organisationstillhörighet. Om du lämnar uppgifter om allergier
eller specialkost till Naturvårdsverket behandlar vi även denna uppgift.
Naturvårdsverket kommer att filma och/eller fotografera vid konferensen. När
Naturvårdsverket fotograferar och/eller filmar, behandlar myndigheten dina
personuppgifter om du kan identifieras på bilderna. Naturvårdsverket kommer att
tydligt visa var fotografering och/eller filmning sker, så att du som inte vill vara
med på bild kan undvika detta.
All personuppgiftsbehandling som sker genom fotografering och/eller filmning
eller efterföljande användning av fotografier och/eller filmer kommer att ske i
enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
Personuppgiftsansvarig
Naturvårdverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i
enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill komma i kontakt med
Naturvårdsverket angående behandlingen av dina personuppgifter kontakta
registrator@naturvardsverket.se. Du kan även kontakta Naturvårdsverkets
dataskyddsombud via e-postadressen dataskyddsombud@naturvardsverket.se
eller via Naturvårdsverket 106 48 Stockholm, telefonnummer: 010-698 10 00.
Ändamål och rättslig grund för behandlingen
Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter vid anordnande av konferenser
för att hantera inbjudningar till, anmälningar från konferensdeltagare aviseringar
till konferensdeltagare samt för att i förekommande fall administrera fakturering
och för bokföringsändamål.
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Därtill följer Naturvårdsverket ofta upp deltagarnas upplevelse av konferensen
genom enkäter.
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna för administration
av inbjudningar, anmälningar, avisering och fakturaunderlag är att ett avtal
föreligger enligt 6.1 b EU:s dataskyddsförordning. Den lagliga grunden för
behandling för bokföringsändamål är att Naturvårdsverket har en rättslig
förpliktelse att följa bokföringsregelverket, artikel 6.1 c.
Den rättsliga grunden för uppföljning av konferenserna är allmänt intresse enligt
artikel 6.1. e samma förordning. Om du lämnar uppgifter om allergi till oss kan
det innebära att Naturvårdsverket får del av en känslig personuppgift. När en
sådan uppgift inkommer till Naturvårdsverket är den rättsliga grunden för
behandling viktigt allmänt intresse.
Naturvårdsverket fotograferar och/eller filmar för att dokumentera
Naturvårdsverkets verksamhet. Naturvårdsverket kan i ett senare skede komma
att publicera fotografier och/eller filmer genom myndighetens digitala kanaler.
Det sker efter noggranna överväganden i varje fall. Ändamålet är då att informera
om Naturvårdsverkets verksamhet. Den rättsliga grunden för fotograferingen
och/eller filmningen, lagringen av bilderna och eventuell publicering är att
Naturvårdsverket har ett allmänt intresse av att informera om sin verksamhet. Dina
personuppgifter kan också i ett senare skede komma att behandlas för
arkivändamål av allmänt intresse. Den rättsliga grunden är alltså artikel 6.1 e
dataskyddsförordningen.
Mottagare av personuppgifter
Naturvårdsverkets lämnar dina personuppgifter till leverantören av systemstödet
för konferensbokningar och dennes underleverantörer, samt Naturvårdsverkets
leverantör för IT-drift. Fotografier och filmer kan komma att behandlas hos
Naturvårdsverkets leverantörer för webbpublicering, lagringsytor och
ärendehanteringssystem, samt för IT-drift. Om du deltar i en konferens som
Naturvårdsverket anordnar ihop med någon annan, såsom en annan myndighet,
kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till denna.
Överföring av personuppgifter till tredje land
Naturvårdsverkets leverantör av systemstöd för konferensadministration överför
personuppgifter till tredjeland i enlighet med EU-kommissionens beslut om
godkända tredjeländer.
Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?
Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter i högst två år från det år då
konferensen avslutades i enlighet med aktuellt gallringsbeslut, utöver i de fall då
dina personuppgifter förekommer i bokföring. Då sparas personuppgifterna i tio
år. I de fall du har lämnat uppgift om allergier gallras de när de inte längre
behövs för administrationen av den konferens de samlades in för. Detta innebär
att dessa uppgifter gallras efter det att konferensen är genomförd.
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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. I de fall som
behandlingen grundar sig på den rättsliga grunden avtal har du även rätt att
begära att få ut och överföra dina personuppgifter, s.k. dataportabilitet. 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: http://www.naturvardsverket.se/Om-webbplatsen/Hantering-avpersonuppgifter/Rattigheter-enligt-dataskyddsforordningen-/
Rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen
Om du är missnöjd med hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter
och anser att den strider mot EU:s dataskyddsförordning kan du klaga hos
Datainspektionen. Du hittar kontaktuppgifter till Datainspektionen genom att
t.ex. besöka deras hemsida, datainspektionen.se.

