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EUROPEISKA KOMMISSIONEN 
 

 
SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 

Här kan du läsa om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. 

Behandling: Gemensam åtkomstpunkt för EU-finansiering 

Personuppgiftsansvarig enhet: Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för inre 

marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD Grow), enhet C.1 – 

Tillgång till finansiering. 

Referens: DPR-EC-00770 
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1. Inledning 

Europeiska kommissionen är mån om att skydda dina personuppgifter och respektera din 

integritet. Vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och 

byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 

45/2001. 

I det här meddelandet förklarar vi hur och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi behandlar 

och skyddar dina uppgifter, hur de används och vilka rättigheter du har när det gäller dina 

personuppgifter. Här finns också kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga enhet som 

du kan vända dig till för att utöva dina rättigheter och till dataskyddsombudet och Europeiska 

datatillsynsmannen. 

Nedan beskrivs den behandling av personuppgifter som gäller den gemensamma 

åtkomstpunkten för EU-finansiering och som sköts av den personuppgiftsansvariga enheten. 

2. Varför och hur behandlar ni mina personuppgifter? 

Med stöd av en extern uppdragstagare samlar vi in, använder och publicerar ditt företags 

kontaktuppgifter, däribland vissa personuppgifter, på webbplatsen access2finance.eu. Syftet är 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.SWE&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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att hjälpa företag att kontakta EU:s finansiella förmedlare för att ansöka om EU-stödd 

finansiering.  

Med ditt samtycke kan personuppgifter komma att samlas in på webbplatsen via kakor 

[https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm].  

Dina uppgifter kommer inte att användas för automatiserat beslutsfattande, t.ex. profilering. 

3. Vilken är den rättsliga grunden för att behandla mina personuppgifter? 

Vi behandlar dina personuppgifter av följande skäl: 

– Behandlingen är nödvändig eftersom det är en rättslig förpliktelse för den 
personuppgiftsansvariga enligt artikel 5.1 b i förordning (EU) 2018/1725 och artiklarna 63 och 
154 i EU:s budgetförordning (EU, Euratom) 2018/1046, som kräver att åtgärder som genomförs 
av EU eller enheter som anförtrotts förvaltningen av EU-medel ska vara synliga. 

– Du har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för publicering av 
kontaktuppgifter genom att underteckna ett samtyckesformulär. Du kan när som helst dra 
tillbaka ditt samtycke genom att skriva till GROW-C1@ec.europa.eu.  

4. Vilka uppgifter samlar ni in och behandlar? 

Vi samlar in ditt företags kontaktuppgifter och logotyp från företagets offentliga webbplats och 
behandlar följande kategorier av personuppgifter:  

 Mejladress och telefonnummer som i vissa fall avser en namngiven fysisk person. 
 
5. Hur länge sparas personuppgifterna? 

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs 
ovan. Hur länge de sparas beror på vilken typ av uppgifter det gäller.  

Kontaktuppgifterna till finansiella förmedlare behandlas så länge som den finansiella produkt 
som stöds av EU:s finansieringsinstrument är tillgänglig eller omfattas av en investeringsperiod. 
Enligt kommissionens lista över lagrade filer SEC(2012) 713 är datalagringstiden tio år för 
indirekt centraliserad förvaltning av program, finansieringsinstrument och pilotprojekt. Vi 
kommer dock att uppdatera eller radera personuppgifter om de inte längre är korrekta, särskilt 
om kontaktpersonen ändras eller drar tillbaka sitt samtycke. 

6. Hur skyddar ni mina personuppgifter? 

Alla personuppgifter i elektroniskt format (kontaktuppgifter till EU:s finansiella förmedlare) 

sparas på kommissionens eller uppdragstagarnas servrar. Behandlingen måste uppfylla kraven i 

kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i 

Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem. 

Kommissionens uppdragstagare måste följa en särskild avtalsbestämmelse när de behandlar 

personuppgifter på uppdrag av kommissionen. De måste också uppfylla sekretesskraven enligt 

den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, förordning (EU) 2016/679). 

Kommissionen skyddar dina personuppgifter med olika tekniska och organisatoriska åtgärder. 

De tekniska åtgärderna går ut på att hantera säkerhetsrisker på nätet och risken för dataförlust, 

ändring av uppgifter eller obehörig åtkomst, med hänsyn till den risk som behandlingen innebär 

och de personuppgifter som behandlas. De organisatoriska åtgärderna ska se till att endast 

behöriga personer med ett legitimt behov av att ta del av uppgifterna får tillgång till dem. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32016R0679
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7. Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem? 

Behörig kommissionspersonal som behandlar eller behöver uppgifterna har tillgång till dem och 

måste följa regler och eventuella överenskommelser om sekretess. 

En extern uppdragstagare som hjälper kommissionen att samla in, använda och publicera 

personuppgifter på webbplatsen access2finance.eu får också tillgång till uppgifterna. 

Kontaktuppgifterna publiceras på webbplatsen, förutsatt att du samtycker till det, så att företag 

som ansöker om EU-stödd finansiering kan kontakta dig.  

Kakor (cookies)  

 

Kakor är korta textfiler som en webbplats lagrar på användarens enhet (t.ex. dator eller 

telefon). Kakor används för att webbplatsen ska fungera (funktionskakor) eller för att 

samla statistik (analyskakor). 

De kakor som kommissionen använder på din enhet omfattas av kommissionens policy 

för kakor (https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm). 

När du besöker webbplatsen [www.access2finance.eu] sparar vi webbläsarhistoriken för 

ditt besök i högst 13 månader. Därefter raderas informationen. Insamlingen, 

aggregeringen och anonymiseringen görs vid kommissionens datacentrum enligt 

lämpliga säkerhetsåtgärder. 

Kakor lagras av analysverktyget Europa Analytics som mäter hur ändamålsenliga 

kommissionens webbplatser på europa.eu är och vilket genomslag de har. Mer 

information finns i meddelandet DPR-EC-00685 (Europa Analytics). 

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare 

för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du 

vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt. 

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna 

står helt under kommissionens kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns 

här. 

Om du vill ta bort dina personuppgifter från vår anonymiserade aggregerade statistik 

kan du göra det på vår sida om kakor. Du kan kontrollera och/eller radera kakor som du 

vill. 

Enligt artikel 3.13 i förordning (EU) 2018/1725 ska myndigheter (t.ex. revisionsrätten och EU-

domstolen) som tar emot personuppgifter i samband med en viss utredning i enlighet med EU-

rätt eller nationell rätt inte betraktas som mottagare. Myndigheternas behandling av 

uppgifterna ska vara förenlig med relevanta dataskyddsregler för behandlingens syfte. 

Vi lämnar inte ut några uppgifter till utomstående, utom i den mån och i de fall vi är skyldiga att 

göra det enligt lag. 

8. Vilka rättigheter har jag och hur kan jag utöva dem? 

Enligt kapitel III (artiklarna 14–25) i förordning (EU) 2018/1725 har du rätt att få tillgång till, 

rätta eller radera dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dem. I vissa fall har du 

också rätt till dataportabilitet och rätt att invända mot behandlingen. 
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Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 5.1 a om 
du har särskilda skäl. 
 

Du har samtyckt till att lämna dina personuppgifter till den personuppgiftsansvariga enheten för 

den behandling som beskrivs här. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att 

skriva till den personuppgiftsansvariga på GROW-C1@ec.europa.eu. Det påverkar dock inte 

lagligheten i den behandling som utförs innan du drar tillbaka ditt samtycke. 

Kontakta vid behov den personuppgiftsansvariga. Vid en eventuell tvist kan du vända dig till 

dataskyddsombudet eller Europeiska datatillsynsmannen (se kontaktuppgifter i punkt 9). 

Förklara i mejlet vilken behandling det gäller genom att ange referensnumret i 

dataskyddsombudets register (se punkt 10). 

En begäran om tillgång till personuppgifter besvaras inom en månad. Andra förfrågningar enligt 
ovan behandlas inom 15 arbetsdagar. 

9. Vem kan jag kontakta? 

Personuppgiftsansvarig 

Om du vill utöva dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725, eller om du har 

kommentarer, frågor eller klagomål om hur dina personuppgifter samlas in och behandlas kan 

du skriva till kommissionens personuppgiftsansvariga enhet GROW C.1 på adressen GROW-

C1@ec.europa.eu.  

Kommissionens dataskyddsombud 

Om du är oense med den personuppgiftsansvariga om hur dina personuppgifter behandlas 

enligt förordning (EU) 2018/1725 kan du mejla kommissionens dataskyddsombud (DATA-

PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu). 

Europeiska datatillsynsmannen 

Om du anser att dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har kränkts till följd av 

behandlingen av dina personuppgifter kan du klaga hos Europeiska datatillsynsmannen 

(edps@edps.europa.eu eller https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-

supervisor/complaints_en). 

10. Var hittar jag mer information? 

Kommissionens dataskyddsombud för ett register över all verksamhet där personuppgifter 

behandlas. Gå till registret: http://ec.europa.eu/dpo-register. 

Den behandling av personuppgifter som avses här har registrerats hos dataskyddsombudet med 

följande referens: DPR-EC-00770. 

mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
Gå%20till%20registret

