
Behandling av personuppgifter i MoveOn 

Stockholms universitet (org.nr.202100-3062) är personuppgiftsansvarig för behandling av 

personuppgifterna. 

 

Ändamålet med behandlingen 

För att kunna handlägga din ansökan för utbytesstudier/stipendium behöver vi behandla dina 

personuppgifter.  

 

Vilka uppgifter samlar vi in? 

Vi samlar in uppgifter i samband med ansökan (De personuppgifter vi samlar in är personnummer, 

för- och efternamn, födelsedag, kön, e-postadress, telefonnummer, för- och efternamn och 

telefonnummer och e-postadress av en kontaktperson till dig under din utbytestermin).  

 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i detta register är: 

Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. 

 

Mottagare av uppgifter 

Det är i huvudsak medarbetarna hos Stockholms universitet som är mottagare av uppgifterna men 

uppgifterna komma även att delas med våra nationella och internationella samarbetspartners. 

 

Arkivering och gallring (lagringstid) 

Stockholms universitet är som statlig myndighet skyldig att följa arkivlagen. Detta innebär att 

allmänna handlingar hos Stockholms universitet som huvudregel ska bevaras. Dina personuppgifter 

kommer att anonymiseras i vår databas efter tio år.  

 

De registrerades rättigheter 

 

Rätt att få information 

Du har rätt att efter ansökan kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter 

om dig som Stockholms universitet registrerar och behandlar i sina register. Kontakta oss skriftligen 

(brev eller e-post) och ange ditt namn, personnummer, postadress, 

telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med Stockholms universitet). 

Utdraget sänds till din folkbokföringsadress. 

Adressen till Stockholms universitet är: Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, E-postadressen 

är registrator@su.se.  

 

Rätt att begära rättelse 

Du har även rätt att begära rättelse, t. ex. rätta felaktiga eller komplettera 

ofullständiga uppgifter om dig. Med hänsyn till bestämmelserna i arkivlagen har vi inte möjlighet att 

ta bort uppgifter om dig om det inte finns stöd i en gallringsföreskrift. 

 

Rätten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten 

Om du är missnöjd med hur Stockholms universitet behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt 

att vända dig till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) med dina klagomål.  

 

Läs mer om personuppgiftsbehandling vid Stockholms universitet här:  

https://www.su.se/om-webbplats-cookies/personuppgifter/personuppgiftsbehandling-vid-stockholms-

universitet-1.385848 
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