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Information om Samordningsförbundet Stockholms stads behandling av 
enskildas personuppgifter i samband med deltagande i projektet Rätt 
stöd för mig! 

Denna information vänder sig till dig som medarbetare eller deltagare i projektet Rätt stöd 
för mig. Rätt stöd för mig är ett projekt som administreras av Samordningsförbundet 
Stockholms stad och drivs i samarbetet med Samordningsförbundet SUVS, 
Samordningsförbundet VärNa och Stockholms kommun.  Projektet delfinansieras av 
Europeiska socialfonden efter beslut av svenska ESF-rådet.  Samordningsförbundet 
Stockholms stad är projektägare som har ansvaret gentemot ESF-rådet.  

För att erhålla medel från ESF-rådet måste Samordningsförbundet Stockholms stad 
rapportera deltagar- och medarbetaruppgifter till ESF-rådet. De personuppgifter som 
behövs för rapportering till ESF-rådet måste inhämtas från respektive delprojekt där du 

deltar antingen som medarbetare eller deltagare. Samordningsförbundet rapporterar också 
till rapportering till SCB (Statistiska Centralbyrån som tar fram statistik på uppdrag av ESF-
rådet. Samordningsförbundet Stockholms stad är personuppgiftsansvarige för uppgifterna 
som inhämtas från ovannämnda samarbetsparter.  

Inhämtade personuppgifter t ex namn, personnummer och typ av ersättning du som 
deltagare har mottagit för din försörjning behandlas av Samordningsförbundet för att 
fullgöra sin skyldighet (rättslig förpliktelse) gentemot ESF-rådet, för ändamålet att erhålla 

allmänna medel för att finansiera projektet Rätt stöd för mig. Uppgifterna får inte lagras 

längre än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Ungefär sex månader 
efter du avslutat ditt deltagande i projektet kan du få en enkät från ESF-rådet om hur du 
upplevt projektet. Med vilka rättsliga grunder personuppgifterna behandlas av ESF-rådet 
ser du i bifogat informationsblad. Har du frågor om hur dina personuppgifter behandlas av 

ESF-rådet får du vända dig ditt. 

Kontakta Samordningsförbundet Stockholms stad om du vill ha tillgång till de personupp-
gifter som vi behandlar om dig. Du har rätt att få tillgång till dessa uppgifter. Du har även 
rätt att göra invändningar mot behandlingen av uppgifterna, begära rättelse samt begära en 
begränsning i hur uppgifterna används samt att få uppgifterna raderade. Rätten till 
begränsning och radering vid begäran är enligt GDPR begränsad och prövas i varje enskilt 
fall. Samordningsförbundets dataskyddsombud övervakar att vi som förbund följer EU:s 
dataskyddsförordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet är 
också kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter.  

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: dso@securitysolution.se 

Om du har klagomål på vår personuppgiftshantering kan du också vända dig till 

Integritetsskyddsmyndighen: imy.se 

mailto:dso@securitysolution.se
https://www.datainspektionen.se/



