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Användarvillkor för ansökningssystem 

2020-06-66


Percy Falks stiftelse

c/o Tomas Kramar

Köpmangatan 18

111 31 Stockholm


Organisationsnummer: 802410-6893 


Genom att skapa ett användarkonto för ansökningssystemet på webbsajten 
www.percyfalk.se ingår användaren och Percy Falk ett avtal med nedanstående villkor. 


Användarens rättigheter och skyldigheter

Användaren har rätt att använda sitt användarkonto för att fylla i och skicka in ansökningar 
om forskningsmedel från Percy Falks stiftelse. Användaren har också rätt att logga in för att 
läsa och skriva ut sina eventuella tidigare ansökningar. 


All användning av ansökningssystemet och överlåtelse av data av den sökande till Percy 
Falks stiftelse sker på den sökandes ansvar. 


Alla användarkonton är personliga. Användaren förbinder sig att inte överlåta sitt 
användarkonto eller sina inloggningsuppgifter till någon annan person. 


Percy Falks stiftelse äger inte rätt att överlåta den sökandes uppgifter till någon extern part, 
annat än vad som kan krävas för att verkställa utbetalningar av beviljade anslag eller 
liknande syften. 


Lagring av känslig persondata (t ex uppgifter om religiösa uppfattningar, politiska åsikter, 
hälsa, sexuell inriktning, ras eller etnicitet) får inte ske. Lagring av kreditkortsnummer 
(undantaget kontonummer för insättning av eventuellt beviljade medel) eller liknande känslig 
ekonomisk information får inte ske. 


Percy Falks stiftelse ska inte hållas ansvarig för skada orsakad av förlorad eller läckt data 
åsamkad den sökande, annat än i fall Percy Falks stiftelse behandlat data i strid med 
gällande datalagstiftning. 


Percy Falks stiftelse ska inte i något fall hållas ansvarig för indirekt skada orsakad av 
förlorad data, läckt data, felaktig funktion eller utebliven funktion (t ex förlorad intäkt, 
minskad produktion eller omsättning, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje part eller 
utebliven nytta av avtalet) åsamkad den sökande. 


Hantering av användarens personuppgifter

Genom att den sökande upprättar och skickar in en ansökan kommer Percy Falks stiftelse 
att lagra och behandla personuppgifter i form av personnummer, namn, adress- och 
telefonuppgifter, samt annat personligt innehåll i ansökningshandlingar. Percy falks stiftelse 
är därmed "personuppgiftsansvarig" i lagens mening. 
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Percy Falks stiftelse anlitar Stockholm Data Design AB (organisationsnummer 559114-0909) 
som leverantör av ansökningssystemet. Stockholm Data Design ansvarar för drift och 
support, och utför lagring och bearbetning av insamlad data. Stockholm Data Design är 
därmed "personuppgiftsbiträde" i lagens mening. Percy Falks stiftelse och Stockholm Data 
Design har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal för att reglera Stockholm Data Designs 
behandling av de sökandes personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och Rådets 
Förordning (EU) 2016/679 ("GDPR") och annan gällande lagtiftning. Stockholm Data Design 
lagrar och behandlar all data på egna servers som finns i Stockholm. Stockholm Data 
Design behandlar all data konfidentiellt och delar inte någon data med någon tredje part, 
såvida det inte krävs av gällande lagstiftning.


Stockholm Data Design för automatiska loggar över aktiviteten i ansökningssystemet i 
avsikt att bevaka systemets säkerhet och att kunna tillhandahålla bättre support för 
användaren. Uppgifter sparas tillsammans med användarens IP-nummer och kakor i sex 
månader.


Enligt Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 ("GDPR") har den 
sökande rätt att få information om de personuppgifter som behandlas. Den sökande har 
också rätt att få sina personuppgifter korrigerade eller raderade. Den sökande har också 
rätt att avsluta sitt användarkonto. Den sökande måste inlämna en underskriven begäran 
för att avsluta sitt användarkonto, få information om sina personuppgifter, eller för att få 
dem korrigerade eller raderade. Aktivitetsloggar och backup-kopior sparas av säkerhetsskäl 
i upp till sex månader efter att data har raderats eller användarkontot har avslutats. Vissa 
uppgifter kan genom lagkrav behållas under längre tid, t ex för bokföring. 



