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Information om Filminstitutets 
personuppgiftsbehandling och allmänna 
villkor för ansökningstjänst
 t 

Genom att skicka in ansökan är jag medveten om att Filminstitutet hanterar mina 

personuppgifter enligt gällande personuppgiftslagstiftning för att kunna handlägga 

minansökan om stöd. Som sökande ansvarar jag för att de personer som anges i 

ansökan informeras om att deras uppgifter behandlas av Filminstitutet och om de 

rättigheter de har enligt gällande personuppgiftslagstiftning. 

Filminstitutets behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra Filminstitutets 

åtaganden gentemot dig som sökande. Uppgifterna lagras och används vid 

återkommande ansökningsförfarande. 

Du kan läsa mer om dina rättigheter och hur Filminstitutet behandlar dina 

personuppgifter på Filminstitutets hemsida. 

Uppgifterna används också för att tillhandahålla branschrelaterad information och 

inbjudningar och för att sammanställa statistik. Uppgifterna kan också komma att 

publiceras i våra publikationer eller pressmeddelanden. 
Genom att skicka in ansökan bekräftar jag härmed att: 

- all information som lämnats i anslutning till ansökan, samt att all kompletterande 
information som kan komma att lämnas in är sanningsenlig och har inlämnats med 
godkännande av behörig person. 
- jag läst och accepterar generella villkor för stöd. 
- jag har läst och accepterar de riktlinjer som gäller för stödet jag ansöker om. 
- Jag har rätt att företräda sökanden. Om jag själv inte är firmatecknare skickar jag 
in en fullmakt som styrker min rätt att företräda sökanden. 
- Sökande kommer vid förekommande fall att skicka in säkerhetsmaterial till 
Filminstitutets Filmarv enligt specifikation. 

Svenska Filminstitutet 
Box 27126, 102 52 Stockholm 
Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1 
Telefon: 08-665 11 00 
filminstitutet.se

https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/personuppgifter/
https://www.filminstitutet.se/globalassets/1.-sok-stod/filminstitutets-stod/produktionsstods-dokument/generella-villkor_reviderade-2019-06-03.pdf
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Jag är medveten om att information som skickas in till Filminstitutet är allmänna 

handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Mer 

information om Filminstitutets hantering av allmänna handlingar finner du här. 
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https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/
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