Behandling av personuppgifter
– information enligt dataskyddsförordningen (2016/679/EU)
E-legitimationsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende företrädare och kontaktpersoner för organisationer samt beträffande innehavare av e-legitimation samt andra som vi erhåller i samband med Sweden Connect (eIDAS-noden och aktörsregistret), funktioner för support, nyhetsbrev, konferensverksamhet, tillhandahållande av
valkfrihetssystem, eller webbplats, incidentrapportering, e-posthantering, beredning och
hantering av ärenden samt den faktiska verksamhet som E-legitimationsnämnden i övrigt
har att bedriva enligt EU-reglering, svensk lag eller förordning eller regeringsbeslut.
Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss. Personuppgifter kan emellertid behövas
för att vi ska kunna ge Dig information eller annars utföra vissa av våra uppgifter.
Beroende på din relation med E-legitimationsnämnden behandlar vi dina personuppgifter
för nedan angivna ändamål och lagliga grunder
Behandling
Den svenska eIDAS-noden,
aktörsregistret och anknytande hantering (Sweden
Connect)
Nyhetsbrev, konferensverksamhet eller för att vi tar
emot dina synpunkter eller
besvarar dina frågor
Valfrihetssystem

Vår webbplats

Incidentrapportering (i egenskap av (i) mottagande myndighet för incidentrapporter
rörande eIDAS och (ii) i förekommande fall rapportering
av personuppgiftsincidenter
till Datainspektionen)
E-post

Ändamål
att du ska kunna identifieras och
skriva under elektroniskt och att
sådan kommunikation ska ske
säkert och effektivt
att samråda, informera eller
ta emot synpunkter inom
E-legitimationsnämndens
verksamhetsområde
att förse upphandlande
myndigheter med funktioner för
identitetskontroll m.m.
att informera dig eller uppfylla
skyldigheten att annonsera
valfrihetssystem
att skydda dig och berörd
infrastruktur så att informationssäkerheten fungerar

att kommunicera inom ramen för
E-legitimationsnämndens
uppdrag
Sedvanlig behandling för ord- att utföra en arbetsuppgift inom
och textbehandling, presenramen för myndighetens uppdrag
tationer och kalkylark o.l.

Laglig grund
Rättslig förpliktelse,
allmänt intresse,
avtal
Allmänt intresse

Rättslig förpliktelse,
allmänt intresse,
avtal
Rättslig förpliktelse,
allmänt intresse
Rättslig förpliktelse,
allmänt intresse,
avtal

Rättslig förpliktelse,
allmänt intresse,
avtal
Rättslig förpliktelse,
allmänt intresse,
avtal

Uppgifterna kan också användas för metodutveckling, statistik och riskhantering.
Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten [och för
riskhantering] behandlas på grundval ett allmänt intresse.
Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall (i) då det
inom ramen för en viss arbetsuppgift är nödvändigt för att tillvarata dina eller våra
rättigheter, (ii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet, uppgift av
allmänt intresse, utöva myndighetsutövning eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut
av domstol, (iii) det särskilt överenskommits mellan nämnden och dig eller (iv) för det fall vi
anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.
E-legitimationsnämnden överför eller behandlar inte personuppgifter utanför EU eller EES,
annat än i samband med korrespondens för samverkan med olika organ i andra länder, i
syfte att genomföra informations- och kunskapsutbyte samt resursallokering inom ramen för
E-legitimationsnämndens verksamhetsområde. Det är då fråga om namn och
kontaktuppgifter till de personer som nämnden kommunicerar med. Sådan överföring
bedömer nämnden vara nödvändig av viktiga skäl som rör allmänintresset.
De personuppgifter som E-legitimationsnämnden behandlar ingår ofta i allmänna
handlingar. Utgångspunkten är att myndigheter ska bevara allmänna handlingar men det
finns vissa möjligheter för myndigheter att gallra, dvs. radera, allmänna handlingar.
Nämnden ska normalt radera personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för vårt
uppdrag. Hur länge uppgifterna ska bevaras avgörs därför från fall till fall.
Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och förbättra E-legitimationsnämndens verksamhet sparas under den tid som de behövs för verksamheten, dock som längst
två år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande
kommer uppgifterna omedelbart att raderas.
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från E-legitimationsnämnden om
användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget
initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana
uppgifter. Du har rätt att invända mot behandling som grundas på allmänt intresse eller
myndighetsutövning, och invändningen kan komma att leda till att nämnden tvingas
upphöra med den aktuella behandlingen. Om du är missnöjd med vår behandling kan du
lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen
(www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du
bor eller arbetar.
Personuppgiftsansvarig är E-legitimationsnämnden (202100-6438), 171 04 Solna
(www.elegnamnden.se) kansliet@elegnamnden.se
Vid frågor som anknyter till behandling av personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud Adam Panzer på +46 (0)10-574 19 99 eller adam.panzer@elegnamnden.se.
Om du vill veta mer om hur vi arbetar för att säkerställa att personuppgiftsbehandling sker i
enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna riktlinjer samt vilka tekniska
och organisatoriska åtgärder vi vidtagit för detta ändamål, kan du ta del av vår policy för
behandling av personuppgifter som finns att ladda ner på vår hemsida.

