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Personuppgiftspolicy - för bidragsansökan. 

Curo Riksföreningen för cancersjuka följer Dataskyddsförordningen (GDPR)  

Nedanstående skrivelse gäller bidragssökande samt målsman/ företrädare för person som 
på grund av cancersjukdom ansöker om bidrag från Curo Riksföreningen för cancersjuka.
Vi redovisar här hur vi hanterar och behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Curo Riksföreningen för cancersjuka, orgnr 802407-6047, är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av dina personuppgifter.           
Curo behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen - GDPR. 
Med begreppet personuppgifter avses all info som lämnas i bidragsansökan. 

Personuppgiftsbiträden       

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt 
arbete. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av olika rehabiliteringshem eller 
andra aktörer som ska utföra uppdrag i samband med en ansökan. De är att betrakta som 
personuppgiftsbiträden till oss och vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal i dessa fall. 
Personuppgiftsansvaret ligger kvar på Curo Riksföreningen för cancersjuka.
Vi kontrollerar självklart alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna 
tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter samt 
tecknar personuppgiftsbiträdesavtal.
När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de 
ändamål vi själva har för behandlingen eftersom vi fortfarande är personuppgiftsansvariga.
Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt 
personuppgiftsansvariga. Det kan handla om myndigheter, till exempel Skatteverket samt 
researrangörer.
När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig 
gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Insamlings av personuppgifter

Vi samlar endast in uppgifter som är nödvändiga för ändamålet. 
Ändamålet avser att handlägga den sökandes ansökan på ett korrekt sätt för att kunna ge 
relevant information till Curo som underlag för möjligheten till beviljning av bidrag. 

Behandling av personuppgifter

Registrering och handläggning av ansökan ger endast av behörig personal under 
sekretessregler. Beviljningsprövning sker endast med handläggare och delar av Curos 
styrelse. Dessa handlägger enbart kompletta ansökningar. Ofullständiga ansökningar 
avslås eller returneras av handläggaren innan föredragning till styrelsen. 

Lagring av uppgifter

Samtliga beviljade bidragsbeslut jämte utbetalningskvittens sparas i vår bokföring i 7 år i 
enlighet med bokföringslagen. Alla ansökningshandlingar makuleras efter 24 månader.



2/2

Dataskydd 

Uppgifterna sparas i en databas utan extern insyn och skyddas med separat inloggning 
som endast berörda som skrivit på en sekretessförbindelse har tillgång till. Curo har all 
datautrustning samt fysiska ansökningshandlingar inlåsta där endast behörig personal har 
tillgång. Dina personuppgifter stannar hos oss och lämnas inte vidare till tredje part annat 
än i samband med beviljning i de fall personuppgifter är nödvändiga i samband med 
utbetalning av bidrag eller utförande av det beviljade bidraget. Ex, meddelande till 
rehabiliteringsenhet, flygbolag, SJ eller annan transportör för att kunna utföra uppdraget 
som genom Curo beviljats. 

Dina rättigheter som registrerad. 

Du kan när som helt begära ett utdrag på registrerad data om dig (dock ej 
ansökningshandlingar). Begäran gör du skriftligen och den måste skrivas under, detta för 
att säkerställa att ingen obehörig ska kunna begära ut dina uppgifter. 

Med hänvisning till lagkrav, bokföringslagen, kommer vi inte kunna radera ditt 
personnummer, ditt namn och din adress om du har beviljats ett bidrag.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen 
kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, se 
www.datainspektionen.se

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar 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: info@curo.nu, eller via telefon 
på: 08-720 30 81.


