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Hantering av personuppgifter vid ansökan 
om forskningsanslag  
 

Vilka är vi?  
Vi är Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond – Diabetesfonden, 
organisationsnummer 802007-6520, och är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
dina personuppgifter. Vår postadress är Diabetesfonden, Box 5098, 121 16 Johanneshov. 
 

När och vilka personuppgifter samlar vi in om dig? 
 
Diabetesfonden samlar in personuppgifter om dig i vårt ansökningssystem SBS Manager:   

När du skapar ett användarkonto och anger:   

• Förnamn, efternamn, språk och e-postadress. 

När du skapar en ansökan och anger:  

• Huvudsökande: Person- och kontaktuppgifter såsom namn, titel, e-postadress 

och telefonnummer. 

• Personnummer* samt kön**.  

• Kontaktuppgifter till arbetsplats (universitet/högskola/institut/sjukhus) 

• Meriter i form av CV, publikationslista  

• Information om examen och anställning 

* Personnummer används för att vi ska kunna säkerställa att den sökande kan 
identifieras korrekt. Detta gäller även för medsökande och vid rekvirering av anslag. 
 
** Vi samlar in information om könstillhörighet för att kunna föra statistik om 
könsfördelningen på anslagsmottagare över tid. Statistiken presenteras på en 
aggregerad nivå. Detta gäller även för medsökande och vid rekvirering av anslag. 

Vi behöver också intyg på att du har en arbetsplats till förfogande och vill då gärna ha 
personuppgifter om verksamhetschef eller motsvarande – namn, titel och 
kontaktuppgifter samt namnteckning. 

Om du har en eller flera medsökande på ansökan vill vi att du bifogar deras 

meritförteckning och anger: 

• Medsökande: Person- och kontaktuppgifter såsom namn, titel, e-postadress och 

telefonnummer. 

• Personnummer samt kön.  

• Kontaktuppgifter till arbetsplats (universitet/högskola/institut/sjukhus) 

• Meriter i form av CV, publikationslista  
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När en ansökan beviljas behöver vi följande information för att kunna betala ut de 
rekvirerade medlen: 

• Betalningsmottagare, person- och kontaktuppgifter såsom namn, e-

postadress och telefonnummer. 

• Personnummer samt kön. 

• Arbetsplats (universitet/högskola/institut/sjukhus) 

• Kontotyp (Plus-giro eller bankgiro) på förvaltande institution och 

kontonummer. 

När en ansökan rapporteras: 

• Publikationslista. 

Cookies 
När du använder webbplatsen lagrar vi även cookies på din dator för att förbättra 
användarupplevelsen för dig som besökare. För mer information se 
https://www.diabetes.se/om-oss/gdpr/ 

Vilka rättliga grunder använder vi?  

Nedan listas de lagliga grunderna vi använder för behandling av dina personuppgifter. 

Ändamål för vår behandling Rättslig grund 

När du skapar ett konto hos Diabetesfonden Berättigat intresse 

När du skickar in en forskningsansökan till 
Diabetesfonden och vi vill värdera den för att 
kunna avgöra om den ska beviljas 
forskningsanslag. 

Berättigat intresse 

När din forskningsansökan beviljats och vi vill 
kunna betala ut forskningsanslag till dig. 

Berättigat intresse 

När vi vill kommunicera om din forskning i 
våra kommunikationskanaler. 

Berättigat intresse 

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?  

Diabetesfonden sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt.  

Konto utan ansökan raderas efter 2 år 
Om du skapat ett användarkonto men inte en ansökan, får du ett mejl efter 2 år om att 
du varit inaktiv och att kontot kommer att raderas inom en månad om du inte loggar in 
på Min sida. 

https://www.diabetes.se/om-oss/gdpr/
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Konto med en ej inskickad ansökan raderas efter 2 år 
Om du skapat ett användarkonto och en ansökan men inte skickat iväg den, raderas 
ansökan raderad 2 år efter att motsvarande utlysning har stängt.  

Ansökningar sparas tillsvidare 
Ansökningar som skickas in via systemet och antingen beviljas eller avslås, sparas 
tillsvidare för arkivändamål, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål samt 
statistiska ändamål. 

Detta gör vi för att Diabetesfonden ska kunna: 
 
- förmedla till allmänheten med hur Diabetesfondens medel fördelas enligt fondens 
forskningsperspektiv över en längre tidsperiod. 

- utvärdera vilka framsteg som gjorts i de forskningsprojektprojekt som Diabetesfonden 
finansierar. 

- kunna säkerställa ansökningarna bedöms sakligt och rättvist. 

- kunna utreda ärenden om oredlighet i forskning. 

- kunna underlätta administrationen kring forskningsansökningar och beviljade projekt. 

Hur använder vi dina personuppgifter? 
De personuppgifter som du lämnar i vårt ansökningssystem använder Diabetesfonden 
för att:  

- administrera ansökningar under ansöknings- och granskningsprocessen. 

- möjliggöra Vetenskapliga rådets granskning av ansökningarna. 

- möjliggöra Diabetesfondens styrelses beslut om avslag och beviljande av ansökningar 
på rekommendation av Vetenskapliga Rådet. 

- informera sökanden om beslut samt eventuella åtgärder kring användarkonton, 
ansökningar eller beviljade projekt. 

- administrera beviljade projekt (rekvirering av anslag) och följa upp rapportering. 

Informationsverksamhet 
Diabetesfonden kan komma att kontakta dig för mer information om din forskning eller 
annan ärende kopplat till Diabetesfondens ändamål. Detta kan exempelvis innefatta att 
beskriva sitt arbete i en intervju för hemsidan, Svenska Diabetesförbundets 
medlemstidning Allt om Diabetes och i podcasten ”Diabeteslabbet”. 

Offentligt publicera information om beviljade projekt: 
Diabetesfonden publicerar information och statistik om beviljade projekt på vår hemsida 
och i Diabetesfondens årsredovisning och verksamhetsberättelse. Denna information är 
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sökbar och innehåller namn på anslagsanvarig, beviljat belopp för perioden samt 
information om projektet. 

Personnummer 
Vi använder ditt personnummer för att kunna säkerställa korrekt identifiering av personer 
som skicka in ansökningar, anslagsmottagare som rekvirerat medel och skickat in 
rapporter. 

Statistik 
Diabetesfonden sammanställer statistik för att kunna vara öppna med hur medlen 
fördelas, även historiskt. Vi vill även kunna utvärdera potentiella resultat och effekter av 
forskningen, inklusive om det skulle förekomma oredlighet. 

Följa lagstiftning 
Diabetesfonden använder dina personuppgifter för ekonomiska syften, så som att 
förbereda underlag för bokföring och att upprätta ekonomisk redovisning. Din 
information kan därför komma att delas med våra revisorer eller myndigheter såsom 
Skatteverket. 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?  
- IT-leverantören av ansökningssystemet (som vi har GDPR-avtal med), har tillgång till 
samtliga personuppgifter i ansökningssystemet, för att kunna hjälpa oss med felsökning 
om det skulle uppstå problem i systemet.  

- Våra forskningsadministratörer har tillgång till personuppgifter via personlig 
administratörsinloggning i systemet. 

- Granskare (Vetenskapliga Rådet) har tillgång till personuppgifter i ansökningar som de 
tilldelats för bedömning. Dessa har tillgång till personuppgifter via personlig 
granskarinlogging. 

-  Vår ekonomiavdelning får del av personuppgifter för att administrera utbetalningar och 
upprätta ekonomisk redovisning.  

Var lagras och hur skyddas dina personuppgifter? 
Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det 
gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder. För mer information om 
var dina personuppgifter lagras, se https://www.diabetes.se/om-oss/gdpr/ 

Dina rättigheter 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter, dessa är rätten till 
tillgång, rätten till rättelse, rätten till radering, rätten till begränsning, rätten till 
invändningar samt rätten till dataportabilitet. 

https://www.diabetes.se/om-oss/gdpr/
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Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång) 
Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig, och du kan begära att 
få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del 
frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också 
vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person. 

Rätt till rättelse 
Om du upptäcker att någon av dina personuppgifter är fel har du rätt att begära att dem 
rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. 

Rätt till radering 
Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om: 

· Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för, 

· Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där 
ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse, 

· Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt. 

Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss 
från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen 
är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

Rätt till begränsning 
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du 
exempelvis begär rättelse eftersom du anser att personuppgifterna vi behandlar är 
felaktiga kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att 
kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. 

Om, och när, vi inte längre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är 
vår rutin normalt att uppgifterna raderas. Om du behöver personuppgifterna för att 
kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad 
behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte rensar och 
raderar dina uppgifter. 

Om du har gjort en invändning mot personuppgiftsbehandling vi gör med stöd av en 
intresseavvägning som rättslig grund kan du begära begränsad behandling under den tid 
vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina 
intressen av att få uppgifterna raderade. 

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver 
själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara 
rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt 
samtycke. 
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Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling 
Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en 
intresseavvägning. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring. 

Rätt till dataportabilitet 
En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske 
automatiserat. 

Hantera dina rättigheter 
Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska 
inkomma skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Vi kommer 
besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar. Maila till 
dataskydd@diabetes.se. Mailet ska i största möjliga mån komma från din registrerade e-
mailadress. 

Tillsynsmyndighet 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen 
av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), se www.imy.se. 

Kontakta oss vid frågor om dina personuppgifter 

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet 
med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på: 
dataskydd@diabetes.se, eller via telefon på: 08-564 821 00. 

Du kan även skriva till oss: 
Diabetesfonden 
Box 5098 
121 16 Johanneshov 

 

mailto:dataskydd@diabetes.se
http://www.imy.se/
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