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Information till stipendiesökande om behandling av 

personuppgifter 

Information enligt EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter (dataskyddsförordningen, GDPR) artikel 13. 

Vid ansökan om stipendier från de stiftelser som Medicinska Föreningen i Stockholm (MF) förvaltar behandlar 

MF de personuppgifter som lämnas vid ansökan med hjälp av automatisk databehandling. Du blir därmed 

registrerad hos MF. MF lämnar därför denna information till dig som är registrerad i enlighet med 

dataskyddsförordningen artikel 13. 

 

Personuppgiftsansvarig 

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter i medlemsregistret är Medicinska Föreningen i Stockholm (MF). 

MF kan kontaktas på telefonnummer 08-524 830 79 eller e-post stipendier@medicinskaforeningen.se eller 

post till Stipendieprövningsnämnden, Medicinska Föreningen i Stockholm, Box 250, 171 77  STOCKHOLM. 

Inom föreningen är Stipendieprövningsnämnden ansvarig för dessa personuppgiftsbehandlingar men 

föreningens styrelse har ett övergripande ansvar för att behandlingar av personuppgifter sker korrekt. 

Efter beslut om stipendieutdelning kan personuppgifterna överföras till Medicinska Föreningens samstiftelse 

för studier, Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor eller Stiftelsen Folke Sjöqvists 50-årsfond och 

Ulla Lindholms stipendiefond (beroende från vilken stiftelse stipendium söktes) som då övertar 

personuppgiftsansvaret. 

 

Ändamål med behandlingen och laglig grund 

Ändamålet med behandlingen är att MF ska kunna bedöma och bereda din stipendieansökan, fatta beslut om 

utdelning av stipendier, följa upp utdelade stipendier (t.ex. för att kontrollera att kraven för stipendiet 

uppfylls) och föra statistik över stipendieansökningar och –beslut. 

Behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med Dataskyddsförordningen 2 kap. artikel 6.1 a. 

Behandlingen av personuppgifterna är ett nödvändigt krav för att stipendieansökan ska kunna behandlas. 

Personuppgifterna kan också behöva behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen 2 kap. artikel 6.1 c för 

att stiftelserna ska kunna fullgöra sin bokföringsplikt enligt bokföringslagen eller skyldigheten att föra 

räkenskaper enligt 3 kap. stiftelselagen 

Personuppgifterna kan också behöva behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen 2 kap. artikel 6.1 f. Det 

föreligger i vissa fall en möjlighet till skadeståndsanspråk för dig eller tredje man som kan vara en annan 

stipendiesökande. Personuppgifterna kan i en sådan process behöva användas i bevishänseende och du, tredje 

man eller respektive stiftelse kan ha ett berättigat intresse av att en sådan process kan genomföras. 

Känsliga personuppgifter som du har uppgivit i ansökan behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen 2 

kap. artikel 9.2 a. 

 

Mottagare av personuppgifter 

Personuppgifter kan komma att lämnas till: 

 Den stiftelse från vilken stipendium söks. 

mailto:stipendier@medicinskaforeningen.se


2018-08-16 

INFORMATION 
Stipendieprövningsnämnden 

 
 
 

 
Medicinska Föreningen i Stockholm  

Box 250, 171 77 Stockholm  

Besök: Nobels väg 10, KI Campus Solna  

Tel: 08 – 524 830 71 
www.medicinskaforeningen.se  

2 / 3 

 Tillsynsmyndighet (Länsstyrelsen Stockholm) vid tillsyn enligt stiftelselagen. 

 Folke Sjöqvist vid tilldelning av stipendium från Stiftelsen Folke Sjöqvists 50-årsfond och Ulla 

Lindholms stipendiefond. 

 Bank för utbetalning av stipendium. 

 

Lagringstid 

Personuppgifterna lagras och behandlas så länge som behövs för att ändamålet med behandlingen ska kunna 

uppfyllas och så länge det är nödvändigt för att respektive stiftelse ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt 

lag, främst bokföringsplikten enligt bokföringslagen eller skyldigheten att föra räkenskaper enligt 3 kap. 

stiftelselagen och för att möjliggöra skadeståndsanspråk enligt 5 kap. stiftelselagen. 

 

Rätt till tillgång till personuppgifterna 

Du har som registrerad enligt dataskyddsförordningen artikel 15 rätt att få tillgång till de personuppgifter som 

behandlas. Begäran om detta skickas till den personuppgiftsansvariga. 

 

Rättelse 

Du har som registrerad enligt dataskyddsförordningen artikel 16 rätt att få felaktiga personuppgifter som rör 

dig rättade och även, med hänsyn till ändamålet med behandlingen, att få ofullständiga uppgifter 

kompletterade. Begäran om detta skickas till den personuppgiftsansvariga. 

 

Rätt att bli bortglömd 

Du har enligt dataskyddsförordningen artikel 17 i vissa fall rätt att få personuppgifter som rör dig raderade, s.k. 

rätt att bli bortglömd. Begäran om detta skickas till den personuppgiftsansvariga. 

 

Begränsning av behandling 

I vissa fall har du rätt att få behandlingen av personuppgifter som rör dig begränsade enligt 

dataskyddsförordningen artikel 18. Begäran om detta skickas till den personuppgiftsansvariga. 

 

Rätt till dataportabilitet 

Du har enligt dataskyddsförordningen artikel 20 rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, 

allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan 

personuppgiftsansvarig. Begäran om detta skickas till den personuppgiftsansvariga. 

 

Automatiserat beslutfattande och profilering 

MF behandlar inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande eller profilering. 

 

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet 

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen har du rätt att 

lämna in ett klagomål till Datainspektionen i enlighet med Dataskyddsförordningen artikel 77. 

 



2018-08-16 

INFORMATION 
Stipendieprövningsnämnden 

 
 
 

 
Medicinska Föreningen i Stockholm  

Box 250, 171 77 Stockholm  

Besök: Nobels väg 10, KI Campus Solna  

Tel: 08 – 524 830 71 
www.medicinskaforeningen.se  

3 / 3 

 

 

Upprättad: 2018-08-16 

 


