
 

 
Förklaring om skydd av personuppgifter: Forskningsprojektet Becoming a Minority 
 
Datum 050419 
 
 
Amsterdams Fria Universitet (Vrije Unversiteit Amsterdam) tycker att frågor som rör integritet är viktiga. I 
den här förklaringen om skydd av personuppgifter beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter och 
hur din integritet säkerställs. 

1. Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter? 

 
Vrije Universiteit Amsterdam (address: De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam), ansvarar för 
behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna förklaring. Universitetet har den lagstadgade 
skyldigheten att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande ramverk, däribland 
dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation). 

2. Vilken typ av personuppgifter behandlas? 

 

Vi behandlar följande uppgifter: 

Namn 

Adress 

Födelseår 

 

. Vi använder namn och adress enbart för att kontakta dig och dessa uppgifter kopplas inte till dina svar på 
enkäten. Vi behandlar ditt födelseår på ett sådant sätt att det inte går att spåra till en individ.  

3.  Vad är ändamålet för behandlingen av mina personuppgifter, och vad är den lagliga grunden för 
hanteringen? 

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig inom ramen för vetenskaplig forskning. Vi 
behandlar de uppgifter du uppger i enkäten på följande lagliga grund: du har gett ditt medgivande för 
behandlingen av dina uppgifter.Du kan när som helst dra tillbaka ditt medgivande genom att kontakta oss 
genom de kontaktuppgifter du finner nedan. 

4. Vilka har tillgång till mina personuppgifter? 

Personuppgifterna är enbart tillgängliga för de anställda på Amsterdams Fria Universitet (Vrije Universiteit 
Amsterdam) som är en del av forskarteamet och för vilka personuppgifterna är nödvändiga. 

5. Delas mina personuppgifter med en tredje part? 

 
Vi delar dina personuppgifter med marknadsundersökningsföretaget som genomför forskningen. I Sverige 
är det Norstat som hanterar dessa personuppgifter för att kontakta dig. Vi har undertecknat ett 
databehandlingsavtal med dessa parter för att garantera att dina uppgifter behandlas på ett noggrant och 
säkert sätt, och i enlighet med GDPR. Vi är dock den ansvariga parten vad gäller denna behandling av 
data. 
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Det är möjligt att vi delar dina personuppgifter med andra parter såsom myndigheter i det fall att det 
krävs av oss för att uppfylla lagliga åtaganden, eller för att följa en domstols beslut. 
 

6. Kommer mina personuppgifter att delas med länder utanför det Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES)? 

 
Nej, dina personuppgifter kommer inte att delas med länder utanför det Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES). EES inkluderar alla EU:s medlemsländer, tillsammans med Norge, Lichtenstein 
och Island. För att dela data mellan dessa länder finns det inga ytterligare regler, vilket GDPR slår fast. 

7. Hur länge sparas mina personuppgifter? 

 
Såtillvida att det inte finns en särskild bestämmelse om sparande av uppgifter, sparar vi dina 
personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppnå ovanstående mål. Vi raderar ditt 
namn och adress en månad efter att insamlingen av enkätsvaren avslutats. Du kan använda nedanstående 
kontaktuppgifter för att be om mer information om hur länge vi sparar dina generella uppgifter. 

8. Hur hålls mina personuppgifter säkra? 

 
Amsterdams Fria Universitet (Vrije Universiteit Amsterdam) tillämpar de nödvändiga tekniska och 
organisatoriska rutinerna för att dina personuppgifter inte ska förloras och för att de ska skyddas från all 
otillbörlig användning.  

9. Vilka rättigheter har jag? 

 
GDPR ger dig – under vissa omständigheter – rätten att se personuppgifter som vi behandlar, rätten att 
justera din personliga information om det finns faktafel, rätten att radera dina uppgifter, rätten att 
begränsa behandlingen av dina personuppgifter samt rätten att motsätta dig behandlingen av dina 
personuppgifter. 
 
Om du vill nyttja dessa rättigheter rörande integritet kan du lämna in en begäran till: 
 

Data Protection Officer (DPO) 
De Boelelaan 1105 
1081 HV AMSTERDAM  
functionarisgegevensbescherming@vu.nl  

 
För att din begäran ska kunna hanteras kommer du att ombes att visa en id-handling, för att handläggaren 
ska kunna kontrollera att begäran lämnats in av rätt person. Om du inte är nöjd med sättet som vi 
hanterar dina personuppgifter på, har du rätten att lämna klagomål till den nederländska myndigheten för 
skydd av personuppgifter. Läs mer på: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en. 

10. Vart kan jag vända mig om jag har frågor angående hur jag kan nyttja mina rättigheter? 

 
Du kan ställa frågor angående hur vi behandlar dina personuppgifter genom e-postadressen 
info@bamproject.eu. 
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