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Policy
Policyn reglerar att behandlingen av personuppgifter1 vid Stiftelsen Svenska
Filminstitutet sker i enlighet med vad som stadgas i EU:s Dataskyddsförordning2 och
svensk lagstiftning på området.
Laglig behandling av personuppgifter vid Filminstitutet

För att få behandla personuppgifter krävs att behandlingen är laglig. Personuppgiftsbehandlingen är laglig i följande situationer:
•
•
•
•
•
•

I Filminstitutets myndighetsutövning eller utifrån ett allmänt intresse inom
Filminstitutets uppdrag
Om Filminstitutet har en laglig skyldighet att lagra informationen, exempelvis
bokföring och offentlighetslagstiftning
Om behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av avgörande betydelse
för den registrerades liv
Om personuppgiftslämnaren har samtyckt till behandlingen
Om Filminstitutet har tecknat avtal eller är på väg att teckna ett avtal med
personuppgiftslämnaren
Efter intresseavvägning om behandlingen inte sker inom Filminstitutets uppdrag

Personuppgifter som behandlas

Följande personuppgifter behandlas av Filminstitutet för ovan nämnda syften:

1
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Även bilder (foton) och
ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade
uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan
kopplas till fysiska personer. Känsliga personuppgifter är uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller
filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska
uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.
2

General Data Protection Regulation, GDPR, (EU) 2016/679
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Namn
Adress
Telefonnummer
E-post
Personnummer

Organisationsnummer
Bilder på personer
Facklig tillhörighet*
Hälsostatus*
Könstillhörighet*

Könstillhörighet behandlas inom stödhanteringen för statistik över stödfördelning enligt
uppställda jämställdhetsmål. Personuppgifter märkta med * behandlas rörande
Filminstitutets medarbetare för HR- och löneadministration.
Dataskyddsombud

Filminstitutets dataskyddsombud ansvarar för övervakning av och rapportering om hur
Filminstitutet behandlar och skyddar personuppgifter. Dataskyddsombudet rapporterar, i
sin roll som dataskyddsombud, direkt till Filminstitutets verkställande direktör utan att
vara underställd någon chef. Åtagandena regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal.
Dataskyddsombudet kontaktas på adress Svenska Filminstitutet, Box 271 26, 102 52
Stockholm, telefon 08-665 11 00 och e-post registrator@filminstitutet.se.
Gallring

Personuppgifter lagras av Filminstitutet under den tid det är nödvändigt för de ändamål
som specificerats ovan eller i övrigt krävs enligt lag. Därefter raderas informationen ur
Filminstitutets system.
Rättning av uppgifter

Begäran om rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga personuppgifter hos
Filminstitutet görs hos dataskyddsombudet på ovan angiven adress.
Redovisning av personuppgiftsbehandling

En person har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som
behandlas om personen. Begäran om en sådan redovisning ska göras skriftligt och vara
egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om namn och
personnummer. Begäran sker hos dataskyddsombudet på ovan angiven adress.
Redaktionellt innehåll som inte omfattas av GDPR

Redaktionellt innehåll i och på Filminstitutets publika databaser/webbsidor och tryckta
publikationer omfattas av utgivningsbevis vilket medför att GDPR inte gäller i den
utsträckning som tillämpning av GDPR skulle strida emot bestämmelser avseende tryckoch yttrandefrihet.
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