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1. Inledning 

EU-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 och beslut nr 1247/2002/EG. 

I det här meddelandet förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, varför och hur. Du får 

också veta 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 personkonton och ansökningar i 

samband med det europeiska yrkeskortet (EPC) och som sköts av den personuppgiftsansvariga 

enheten. 

2. Varför och hur behandlar ni mina personuppgifter? 

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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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EPC är ett elektroniskt förfarande för dig som vill jobba i ett annat EU-/EES-land (värdland). Om 
du vill jobba utomlands permanent måste du följa värdlandets administrativa formaliteter för 
erkännande av yrkeskvalifikationer. Om du vill jobba där tillfälligt måste du uppfylla landets 
villkor för tillfällig yrkesutövning. EPC hjälper dig att uppfylla alla krav i enlighet med direktiv 
2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer. 

Den personuppgiftsansvariga enheten behandlar dina personuppgifter, så att du ska kunna 

ansöka om ett europeiskt yrkeskort med hjälp av det webbaserade EPC-verktyget. För att söka 

EPC måste du första skapa ett konto hos EU Login (EU-kommissionens autentiseringstjänst). 

Med EU Login får du en säker uppkoppling till ett EPC-konto där du kan lägga in person- och 

kontaktuppgifter och hantera dina EPC-ansökningar. Läs om skydd av personuppgifter för EU 

Login 

När du skickar in en EPC-ansökan överförs den och dina uppgifter till den relevanta 

myndigheten för handläggning i informationssystemet för den inre marknaden (IMI). Först 

överförs ansökan till den behöriga myndigheten i ditt hemland. När myndigheten har 

kontrollerat ansökan skickas den vidare till den behöriga myndigheten i värdlandet. Om en 

myndighet i ditt hemland efter att ha läst din ansökan kommer fram till att den egentligen 

borde behandlas av en annan myndighet i IMI, kommer den att vidarebefordra ansökan till rätt 

myndighet i ditt hemland. 

Behandlingen av personuppgifter i IMI regleras i IMI-förordningen och tillhörande meddelande 

om personuppgiftspolicy DPR-EC-00373. 

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

Dina personuppgifter sparas på kommissionens servrar. 

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

Rättslig grund för behandlingen av data i samband med EPC är  

 artikel 4b.1 och artikel 4e i direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer1  

 artikel 3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/983 om förfarandet för 

utfärdande av det europeiska yrkeskortet och tillämpningen av varningsmekanismen i 

enlighet med direktiv 2005/36/EG2 

 punkt 2 i bilagan till förordning (EU) nr 1024/2012 (IMI-förordningen). 

Genom att skicka in en EPC-ansökan via webbverktyget ger du dessutom ditt uttryckliga 

samtycke till att dina personuppgifter behandlas i IMI. 

Behandlingen av personuppgifter i samband med EPC är således nödvändig och tillåten enligt 

artikel 5.1 b och d i förordning (EU) 2018/1725. 

4. Vilka uppgifter samlar ni in och behandlar? 

Den personuppgiftsansvariga enheten behandlar följande personuppgifter som du lämnat (* 

frivillig uppgift):  

 Förnamn, efternamn, födelsenamn*, födelsedatum, födelseort och nationalitet. 

 Uppgift om id-handling (t.ex. id-kortets eller passets nummer och giltighetstid*). 

                                                 
1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22. 

2 EUT L 159, 25.6.2015, s. 27. 

https://www.cc.cec/cas/about.html
https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html
https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1024-20190216&qid=1588942509046&from=SV
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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 Kontaktuppgifter (mejladress, telefonnummer, postadress*, bosättningsland, 
språkpreferens för automatiska mejl och talade språk*). 

 Uppgifter som är specifika för EPC-ansökan. När det gäller temporärt tillhandahållande 
av tjänster enligt artikel 7.2 i direktiv 2005/36/EG, kan värdlandet i motiverade fall kräva 
information om din yrkesansvarsförsäkring eller dina språkkunskaper*. 

 Nödvändiga styrkande handlingar som medlemsländerna kan kräva enligt direktiv 
2005/36/EG och genomförandeförordning 2015/983.  

Dessutom kan den myndighet som handlägger din EPC-ansökan i IMI lägga till personuppgifter i 
din ansökan på följande sätt: 

 Nödvändiga styrkande handlingar som de kan utfärda själva. 

 Information om eventuella disciplinära åtgärder eller straffrättsliga påföljder som 
förbjuder eller begränsar yrkesutövningen i fråga (enligt artikel 4e i direktiv 2005/36/EG 
om inte annat följer av artikel 10 i förordning (EU) 2016/679), närmare bestämt yrket i 
fråga, beslutsfattande nationell myndighet, land där beslutet fattades samt den 
disciplinära åtgärdens eller straffrättsliga påföljdens art och längd (tillfällig/permanent). 

5. Hur länge sparar ni uppgifterna? 

Dina uppgifter sparas tills du begär borttagning av ditt EPC-konto. Detta kan du göra när som 

helst genom att gå in på ”Mitt konto” på ditt EPC-konto.  

Om du aldrig har skickat in någon ansökan och begär borttagning av kontot, raderas alla data 

omgående.  

Om du har skickat in en eller flera ansökningar till IMI och begär borttagning av kontot, avbryts 

alla ansökningar, eventuella EPC-intyg återkallas och de berörda myndigheterna informeras. 

Dina uppgifter fortsätter att vara synliga i sex månader efter att myndigheterna har bekräftat 

din begäran i IMI. Sedan blockeras de i ytterligare 30 månader (oåtkomliga via IMI) och tas 

sedan bort permanent (i enlighet med IMI-förordningen).  

Avpersonifierade ansökningsuppgifter stannar kvar i IMI för statistiska ändamål.  

Borttagningen av ditt EPC-konto påverkar inte ditt EU Login-konto.  

För att ta bort ditt EU Login-konto måste du gå in på ”Mitt konto” på EU Login-webbplatsen. 

6. Hur skyddar ni mina personuppgifter? 

Alla personuppgifter i elektroniskt format (t.ex. mejl, dokument, databaser och uppladdade 

data) sparas på kommissionens 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. 

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. 

Dessutom måste varje IMI-användare vidta de organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för 

behandling av personuppgifter enligt nationell lagstiftning, såsom förklaras i meddelandet om 

personuppgiftspolicy DPR-EC-00373. 

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

Bara du har tillgång till ditt EPC-konto. Det är privat och säkras genom dina inloggningsuppgifter 

för EU Login. Om du har ett tekniskt problem/it-problem med ditt EPC-konto kan du be ditt 

nationella rådgivningscentrum om hjälp.  

När du skickar in en ansökan överförs den och dina person- och kontaktuppgifter till den 

behöriga myndigheten i ditt hemland för handläggning i IMI-systemet (se tillhörande 

meddelande om personuppgiftspolicy DPR-EC-00373). När myndigheten har kontrollerat 

ansökan skickas den vidare till den behöriga myndigheten i värdlandet. Om en myndighet efter 

att ha läst din ansökan kommer fram till att den egentligen borde behandlas av en annan 

myndighet i IMI, kommer den att vidarebefordra ansökan till rätt myndighet.  

Myndigheterna utses av medlemsländerna enligt artikel 4a.6 i direktiv 2005/36/EG. Endast de 

myndigheter som är direkt involverade i handläggningen av ansökan har tillgång till dina 

uppgifter i IMI. Alla data lagras visserligen på kommissionens servrar, men kommissionen har 

inte tillgång till dina uppgifter. 

Vi lämnar inte ut några uppgifter till utomstående, utom i den mån och i de fall det är ett 

lagstadgat krav. 

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 dina 

personuppgifter och att få dem rättade om de är felaktiga eller ofullständiga. I vissa fall har du 

rätt att radera dina personuppgifter eller begränsa eller invända mot behandlingen. Du kan 

också ha rätt till dataportabilitet. 

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 5.1 a i 

förordning (EU) 2018/1725 om du har särskilda skäl.  

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

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

meddela den personuppgiftsansvariga (se punkt 5). Det påverkar dock inte lagligheten i den 

behandling som utförs innan du drar tillbaka ditt samtycke. 

Du kan ändra dina person- och kontaktuppgifter direkt via ditt EPC-konto innan du skickar in din 

första EPC-ansökan. När du väl har skickat in ansökan kan du bara ändra kontaktuppgifterna. 

För att ändra personuppgifter kan du använda funktionen ”Begär uppdatering” och be de 

handläggande myndigheterna att göra ändringarna.  

Hur du tar bort uppgifterna kan du läsa mer om i punkt 5.  

Om du undrar över något kan du kontakta den personuppgiftsansvariga. Vid en eventuell 

konflikt kan du vända dig till Europeiska datatillsynsmannen. Kontaktuppgifterna hittar du i 

punkt 9. 

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 behandlas kan du kontakta 

den personuppgiftsansvariga enheten: 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap 

samt små och medelstora företag, enhet GROW E.4 – Regelefterlevnad – mejladress: GROW-

IMI@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. 

– 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 (mejla 

eller följ anvisningarna på webbplatsen). 

10. Var hittar jag mer information? 

Kommissionens dataskyddsombud för ett register över all verksamhet där personuppgifter 

behandlas. Gå till registret 

Den behandling av personuppgifter som avses i det här meddelandet har registrerats hos 

dataskyddsombudet med följande referens: DPR-EC-00373. 

mailto:GROW-IMI@ec.europa.eu
mailto:GROW-IMI@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
http://ec.europa.eu/dpo-register

