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GDPR – Stiftelsen von Rothsteins 
donationsfond
Statens fastighetsverk (SFV) ska för statens räkning förvalta bland annat Stiftelsen von 
Rothsteins donationsfond. SFV:s förvaltning av Stiftelsen von Rothsteins donationsfond 
 är därför en uppgift av allmänt intresse. I stiftelselagen sägs att föreskrifterna i stiftelse- 
förordnandet ska följas vid förvaltningen av stiftelsens angelägenheter, om inte före- 
skrifterna strider mot någon bestämmelse i stiftelselagen. SFV har därför en rättslig 
förpliktelse att följa vad som sägs i varje stiftelseförordnande. Vidare har SFV en rättslig 
förpliktelse att vid bifall spara dokumentation i sju år för att fullgöra bokföringsskyldigheten 
enligt bland annat bokföringslagen. 

Ändamålen med den personuppgiftsbehandling som utförs av SFV är att kunna utföra 
behövlig administration, att möjliggöra beslut och att effektivisera handläggningen när 
beslut väl är fattat. 

De personuppgifter som behandlas vad gäller stipendier är namn, personnummer, adress, 
e-post och telefonnummer. 

Dina personuppgifter är tillgängliga för de personer som arbetar med stiftelseförvaltningen 
på SFV och för stiftelsens styrelse och revisor. Vid eventuellt bifall av din ansökan delas ditt 
namn och personnummer med den instans som gör utbetalningen till ditt konto. 

Om du tycker att vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller att de behöver 
kompletteras har du rätt att begära att vi rättar dem. Om du inte vill att vi ska fortsätta 
behandla personuppgifter så har du rätt att begära att vi ska radera dem. Vi kommer rätta  
och radera personuppgifterna om det är möjligt bland annat i förhållande till vårt ändamål 
med behandlingen och de lagregler vi är skyldiga att följa.

Om du är i en rättslig tvist och behöver dina personuppgifter som bevis kan du också begära 
att vi inte raderar dina uppgifter. Du har också rätt att begära begränsning när du ber oss 
rätta/radera uppgifter, vilket innebär att vi inte får använda uppgifterna under den tid vi 
undersöker om vi kan rätta/radera dem.

Slutligen har du rätt att få besked om vilka behandlingar vi gör om dig i form av ett så kallt 
registerutdrag.

Vill du utöva dina rättigheter enligt ovan eller om du har frågor eller synpunkter kan du 
kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombudet@sfv.se eller via vår växel på  
010-478 70 00.  

Du har alltid rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se/kontakt, 
om du har synpunkter på vår behandling. 


