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Anmälan ny projektledare 

Uppgifter om ny projektledare 

Projektnamn 

 

 

Ärende-ID Projektägare Organisationsnummer 

   

 

Namn ny projektledare E-postadress Telefonnummer 

   

 

Underskrift behörig med rätt att företräda projektägaren 

Undertecknad intygar att ovan lämnade uppgifter är fullständiga och riktiga: 

Datum Ort 

  

 

Underskrift av behörig 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

Underskriven anmälan skickas in via kompletteringsfunktionen i Min ansökan.  
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Information om behandling av personuppgifter 
Vilka personuppgifter behandlar Tillväxtverket om dig? 
Vid anmälan av en ny projektledare samlar Tillväxtverket in följande personuppgifter 
från dig:  

- Namn på dig som projektledare 
- E-postadress till dig som projektledare 
- Telefonnummer till dig som projektledare 
- Ärende ID på det stödärende som bytet av projektledaren avser 

 

Ändamål 
Tillväxtverket kommer att använda dina personuppgifter i sin handläggning av 
ärendet. Det vill säga: beslutshantering, granskning och kontroll, statistik, information, 
arkivhantering samt för uppföljning, utvärdering och analys. Syftet med 
personuppgiftsbehandlingen är också att sköta kontakten om ärendet med dig som 
projektledare. 
 
Uppgifterna behandlas elektroniskt och kan lämnas ut till myndigheter och till EU:s 
institutioner eller bli publika på webbplatser eller i andra elektroniska 
sammanställningar för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-
lagstiftning, lag eller förordning.  
 

Rättslig grund 
Dina personuppgifter behandlas med stöd av artikel 6.1 c och e i den allmänna 
dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR), för att fullgöra en rättslig förpliktelse 
som åvilar Tillväxtverket eller för utföra en uppgift av allmänt intresse. Behandlingen är 
nödvändig för att Tillväxtverket ska kunna handlägga stödärenden i enlighet med den 
stödordning som finns angiven i beslutet om stöd.  

Lagringstid 

Dina personuppgifter lagras under den tid som ärendet är pågående. När ärendet 
avslutas lagras uppgifterna fram till det årsskifte som infaller sex år (i vissa fall upp till 
tio år) efter att ni fått beslut om slututbetalning för ärendet. Sex år gäller om inget 
annat anges i ert beslut om stöd. 

Tidsperioden kan förlängas med anledning av rättsliga förfaranden eller efter begäran 
från EU-kommissionen. Ett rättsligt förfarande kan exempelvis vara att ett beslut om 
utbetalning har överklagats och att rättsprocessen inte är klar. 

Offentlighetsprincipen 

Enligt offentlighetsprincipen är handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är 
arbetsmaterial allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär 
det, om de inte omfattas av sekretess. 

Registrerades rättigheter 

Varje individ har rätt att begära information om behandling av egna personuppgifter 
samt även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som lämnats eller 
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begränsning i behandlingen. I vissa andra fall kan en individ ha rätt att få sina 
personuppgifter raderade. En sådan begäran prövas enligt gällande lagstiftning. Det 
som ska sparas i arkiv enligt arkivlagen kan varken raderas eller ändras. 
 

Har du frågor eller vill klaga? 
Har du frågor om behandlingen av personuppgifter, eller vill använda dig av dina 
rättigheter, kontakta Tillväxtverket (exempelvis via mejl till 
tillvaxtverket@tillvaxtverket.se). Är du inte nöjd med behandlingen av 
personuppgifter så kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. På 
Integritetsskyddsmyndigheten webbplats kan du också läsa mer om regelverket kring 
personuppgifter. 
 
Har du frågor kan du också vända dig till Tillväxtverkets dataskyddsombud: 
dataskyddsombud@tillvaxtverket.se.  
 
Du kan läsa mer om hur Tillväxtverket behandlar dina personuppgifter samt om dina 
rättigheter på Tillväxtverkets webbplats: Så behandlar vi personuppgifter - 
Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) 
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