Information om behandling av personuppgifter
Eventuella personuppgifter som en anmälan kan komma att innehålla kommer att hanteras på
följande sätt. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar.
1. Personuppgiftsansvarig
Tillväxtverket är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i anmälan.
Adress: Box 4044, 102 61 Stockholm, Sverige. E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se.
Telefonnummer: 08-681 91 00.
2. Ändamål med behandlingen och rättslig grund
Lämnade personuppgifter används för att ta ställning till inkomna anmälningar och för att
undersöka om utpekade personer varit delaktiga i brottsliga gärningar som korruption eller
andra allvarliga oegentligheter. Uppgifterna sparas därefter enligt tillämpliga
arkivbestämmelser. Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse.
3. Uppgifter som behandlas
De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som lämnas i anmälan samt de ytterligare
uppgifter som eventuellt kan hämtas in för att kunna genomföra en ändamålsenlig
undersökning. Uppgifterna kan bland annat innehålla namn, befattning och uppgift om
misstänkt lagöverträdelse.
4. Mottagare av uppgifterna
Tillväxtverket har begränsat behörigheten för åtkomst till e-postkontot
anmalan@tillvaxtverket.se så att endast några personer får ta del av kontot. Ytterligare ett
fåtal personer vid Tillväxtverket kan komma att få del av lämnade uppgifter för att hantera
anmälningar och leda undersökningar och endast om de behöver uppgifterna för att utföra
sitt arbete. Uppgifterna kan komma att delas med Polismyndigheten eller
Ekobrottsmyndigheten.
5. Mer om personuppgifter och registrerades rättigheter
Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ –
direkt eller indirekt.
När och hur personuppgifter får användas regleras bland annat i dataskyddsförordningen
(GDPR).
Tillväxtverket är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in.
Vilka rättigheter har registrerade?
•
De vars personuppgifter vi behandlar (de registrerade) har rätt att få veta om vi
har personuppgifter om dem, och i så fall vilka.
•
De registrerade har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som de
har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.
•
Om vi använder uppgifterna med stöd av samtycke har de registrerade rätt att
ånga sig och återkalla sitt samtycke.
•
Även i vissa andra fall kan de registrerade ha rätt att få sina personuppgifter
raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska
sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.
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Personuppgifter är ofta allmänna handlingar
Som myndighet omfattas Tillväxtverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla
handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar,
och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses
vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.
Du kan alltid välja att utelämna personliga uppgifter om dig själv när du gör din anmälan.
Kontakt
Den som har frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda sig av sina
rättigheter, kan kontakta vårt dataskyddsombud.
dataskyddsombud@tillvaxtverket.se
Personuppgiftsansvarig: Tillväxtverket, Box 4044, 102 61 Stockholm
E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Organisationsnummer: 202100-6149
Den som inte är nöjd med vår behandling av personuppgifter kan vända sig till
Datainspektionen.
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