
 

 

FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEDOMSTOLEN 

 

 

  
 

Datum  Diarienr  

2020-12-30 Ä 109-20 

 

Bilaga 3 

 

 
 
Box 1097 

164 25 KISTA 

Vxl: 08-5550 4500 

Fax: 08-5550 4520 

www.undom.se 

Org.nr: 202100-6313  
 
 
 
 
 

Information till leverantörer med enskild firma och 

företrädare för leverantörer 

 
Bakgrund 

Dataskyddsförordningen1 ställer krav på myndigheter och 

organisationer när det gäller att hantera enskildas personuppgifter. 

Bl.a. måste den som behandlar personuppgifter ha en laglig grund för 

detta. Vidare ställs det krav på den information som ska lämnas till 

den enskilde om vilken behandling som sker med hans eller hennes 

personuppgifter och varför behandlingen sker. 

Dataskyddsförordningen gäller behandlingen av personuppgifter som 

är helt eller delvis automatiserad. Den gäller inte helt manuell 

hantering av personuppgifter om inte behandlingen sker i ett register 

som är sökbart på fler än ett kriterium eller är kopplat till ett 

elektroniskt datasystem. 

 

Laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter 

För att fullgöra ett avtal, en rättslig förpliktelse och för att utföra en 

uppgift av allmänt intresse behöver Försvarsunderrättelsedomstolen 

samla in och behandla dina personuppgifter. 

 

Domstolen har fått de personuppgifter som domstolen behandlar från 

dig. Vi kan även ha fått dina kontaktuppgifter från din 

arbetsgivare/uppdragsgivare.  

 

Ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter m.m. 

Som leverantör eller som företrädare för en leverantör kommer de 

personuppgifter du lämnar till domstolen att behandlas för att 

domstolen ska kunna ingå ett avtal och hantera ett redan ingått avtal 

med dig eller med den juridiska person du arbetar för. Behandling 

kommer även ske för att domstolen ska kunna utföra de uppdrag och 

skyldigheter som åligger domstolen enligt författning.   

 

 

                                                 
1 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 och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 

dataskyddsförordning). 

http://www.undom.se/
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För följande ändamål behandlar domstolen dina personuppgifter. 

  

 För hantering av ekonomiadministrativa frågor, såsom 

fakturahantering, utbetalningar, bokföring, redovisning, 

bokslut och revisionsarbete 

 För kommunikation i ärendehandläggning samt extern 

kommunikation i övrigt 

 För dokument- och ärendehantering 

 För statistik, kontroller och uppföljning 

 För arkivering 

 

Domstolen använder sig av personuppgiftsbiträden. De 

personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla 

personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som 

domstolen lämnat för behandlingen. 

 

Lagring av personuppgifter 

De personuppgifter som ingår i allmänna handlingar kommer att 

bevaras i den mån handlingarna inte gallras i enlighet med gällande 

tillämpningsbeslut.  

 

Kategorier av mottagare av dina personuppgifter 

Uppgifterna kommer att tillhandahållas Danske Bank eller annan 

utbetalande bank, polisen vid brottsutredning samt myndigheter i 

enlighet med föreskrift i författning. Om dina uppgifter behandlas i en 

allmän handling kan de även, efter en sekretessprövning, komma att 

lämnas ut vid en begäran om utfående av allmän handling.  

 

Domstolen vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska 

åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och 

med en adekvat skyddsnivå när en handling med dina personuppgifter 

sänds via e-post. 

 

Överföring av personuppgifter till tredje land 

Uppgifter kommer som regel inte att överföras till tredje land eller en 

internationell organisation. För det fall personuppgifter lämnas ut 

elektroniskt och mottagaren befinner sig utanför EU/EES kan dock 

överföring komma att ske. Behandlingen kommer inte att innefatta 

något automatiserat beslutsfattande. 

 

Rätten till tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter 

Av dataskyddsförordningen följer att du har rätt att begära tillgång till 

dina personuppgifter, att få felaktiga uppgifter rättade och att i vissa 

fall få uppgifterna raderade eller begränsade. Du har vidare rätt att få 

personuppgifterna överförda till annan personuppgiftsansvarig i vissa 

fall (dataportabilitet).  
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Rättigheterna i dataskyddsförordningen gäller enligt de förutsättningar 

som anges i förordningen och omfattar inte alla typer av behandlingar. 

 

Klagomål 

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot 

dataskyddsförordningen har du även rätt att inge klagomål till 

Integritetsskyddsmyndigheten (tillsynsmyndigheten). Adressen är 

Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, 08-657 

61 00, imy@imy.se. 

 

Försvarsunderrättelsedomstolen är personuppgiftsansvarig för 

behandlingen av personuppgifterna. Domstolen har utsett ett 

dataskyddsombud. Såväl Försvarsunderrättelsedomstolen som 

dataskyddsombudet kan kontaktas på följande sätt.  

 

Adress: Box 1097, 164 25 KISTA 

E-post: undom@undom.se  

Telefon: 08-5550 45 00 
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