1(2)

Information om personuppgiftsbehandling för enkät rörande
import och expor av avfall
Personuppgiftsansvarig
Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i
enlighet med gällande dataskyddsregler.
Om du vill komma i kontakt med Naturvårdsverket angående behandlingen av
dina personuppgifter kontakta registrator@naturvardsverket.se.
Du kan även kontakta Naturvårdsverkets dataskyddsombud via e-postadressen
dataskyddsombud@naturvardsverket.se eller via Naturvårdsverket 106 48
Stockholm, telefonnummer: 010-698 10 00.
Ändamål och rättslig grund för behandlingen
Naturvårdsverket ska lämna förslag till revidering av förordning (EG) nr
1013/2006 (Waste Shipment Regulation under våren 2021.
Som en del i detta arbete skickar Naturvårdsverket ut en enkät till branschen för
att samla in information om bland annat flöden av informationspliktigt avfall.
Behandling sker enligt den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse.
Naturvårdsverket behandlar personuppgifterna för att kunna skicka ut länk till
enkät via e-post samt handlägga och sammanställa enkätsvar.
Personuppgifter från annan källa
Namn och e-postadress har hämtats från Nordic TFS.
Kategorier av personuppgifter
Personuppgifter som behandlas är för- och efternamn och e-postadress för att
skicka ut länk till enkäten via e-post. Vid ifyllande av enkät behandlas IP-adress
samt ev. personuppgifter i fritextfält.
Automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering
Personuppgiftsbehandlingen innebär inte automatiserat beslutsfattande.
Mottagare av personuppgifter
Utöver handläggare inom Naturvårdsverket kan även myndighetens leverantörer
av IT-drift och IT-förvaltning av e-postsystem och enkätverktyg komma att få
tillgång till personuppgifter för att utföra sina uppdrag.
Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos
myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om
personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av
dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Naturvårdsverket gör alltid en
sekretessprövning innan myndigheten lämnar ut allmänna handlingar.
Överföring av personuppgifter till tredje land
Överföring av personuppgifter till tredje land utanför EU/EES sker inte.
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Hur länge behandlar Naturvårdsverket personuppgifterna?
IP-adress raderas så snart som webbenkäten är ifylld.
Enkätsvar gallras när sammanställning gjorts och underlagen inte längre behövs
för verksamheten. Gallring sker senast när undersökningen avslutas.
Inkommen e-post som är av ringa eller tillfällig betydelse och inte tillför
undersökningen sakuppgift gallras när handlingarna inte längre behövs för
verksamheten.
Gallring sker enligt Naturvårdsverkets gallringsbeslut.
Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina
personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig.
Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
Om du vill ha mer information om dina rättigheter kan du läsa mer på
Naturvårdsverkets hemsida: http://www.naturvardsverket.se/Omwebbplatsen/Hantering-av-personuppgifter/Rattigheter-enligtdataskyddsforordningen-/
Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet rörande
personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du har rätt att inkomma med klagomål
till tillsynsmyndigheten om dina rättigheter som registrerad har åsidosatts av
Naturvårdsverket.
För kontaktuppgifter se Integritetsskyddsmyndighetens webbsida, www.imy.se.

