
 

  Sid 1 av 1 

Information till deltagare i MIA Vidare  
 
Du deltar i ett projekt som finansieras från Europeiska socialfonden. Det innebär att projektet är 

skyldig att samla in och redovisa uppgifter om ditt deltagande till Svenska ESF-rådet och Statistiska 

Centralbyrån.  

Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare för MIA Vidare och är personuppgiftsansvarig 

och behandlar personuppgifter i enlighet med Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet 

med GDPR är bland annat att säkerställa att din personliga integritet inte kränks. 

Samordningsförbundet Östra Södertörn vill därför, som ansvarig, lämna följande information till dig. 

Vilka personuppgifter samlar vi på Östra Södertörn in om dig? 

De personuppgifter som samlas in är: 

● namn 

● personnummer (Om du har skyddade personuppgifter kommer ditt personnummer eller 

namn inte registreras och dina uppgifter registreras anonymt) 

● adress 

● försörjning 

● utbildning 

● vem som har remitterat dig till en insats. 

Vi kommer vidare att samla in uppgifter om din närvaro. När du slutar i projektet registrerar vi varför 

du slutade. Till exempel om du har fått en anställning eller om du får fortsatt stöd av annan 

myndighet. 

Varför behöver vi på Samordningsförbundet Östra Södertörn samla in dessa 

personuppgifter? 

Vi behöver ha dessa uppgifter om dig för att kunna redovisa och följa upp resultaten med insatserna. 

För att se till att pengarna används på ett bra sätt måste vi rapportera dessa till Statistiska 

Centralbyrån (SCB). De kommer i sin tur använda uppgifterna för att ta fram statistik om resultat av 

socialfondsprojekten. Resultaten rapporteras bland annat till EU och den svenska regeringen. 

Resultaten följs alltid upp på aggregerad nivå och aldrig utifrån varje enskild person. Den rättsliga 

grunden till att vi måste göra det är allmänt intresse. 

För att kunna samla in, behandla och rapportera uppgifter inom MIA Vidare använder sig 

Samordningsförbundet Östra Södertörn av en databas som heter Aventus. 

Hur länge sparar Samordningsförbundet Östra Södertörn dina personuppgifter? 

Vi sparar dina personuppgifter längst till 2028-12-31 däremot kan dina uppgifter komma att raderas 

tidigare.  

Vem får se mina personuppgifter? 

Vi begränsar antalet personer som få se dina personuppgifter. Endast de som behöver tillgång för att 

utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dina personuppgifter. 

Vi delar även dina personuppgifter med svenska ESF-rådet samt Statistiska Centralbyrån, med 

allmänt intresse som rättslig grund. 

Rättigheter 

Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att få dina uppgifter raderade. 

Din rätt till radering är dock begränsad. Vi kan inte radera de uppgifter som vi behöver för att kunna 

fullgöra våra åtaganden. 

Kontakta Samordningsförbundet Östra Södertörn om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor om 
vår behandling av dina personuppgifter. Kontakta i så fall: 
 
Anna Lexelius, förbundschef Samordningsförbundet Östra Södertörn  
E-post: anna.lexelius@haninge.se 
Telefon: 08-606 85 21.   
Mer information finns på www.samordningsforbundetostrasodertorn.se 
Vårt dataskyddsombud är Advokatfirma Dahlgrens och partners.  
E-post: Rickard.Wessman@dlaw.se 
 
Du har även alltid rätt att kontakta Integritetskyddsmyndigheten som är den myndighet som 
säkerställer efterlevnaden av GDPR. 
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