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Så hanterar vi dina personuppgifter  

Här informerar vi om vad som händer med de personuppgifter du lämnar när du 

anmäler dig – och om att vi kan komma att fotografera och/eller filma vid detta 

arrangemang.   

All behandling av personuppgift sker utifrån regelverket i 

dataskyddsförordningen, GDPR.   

Delegationen för cirkulär ekonomi sparar och behandlar de uppgifter du lämnat i 

samband med anmälan: Namn, befattning, organisation, telefonnummer samt e-

postadress. Detta gör vi för att kunna kontakta dig, exempelvis för uppföljning 

och utvärdering.  

När nätverkande och omvärldsbevakning är viktiga delar av ett arrangemang så 

skickar vi ibland ut deltagarförteckning med namn, befattning och organisation 

till de deltagare som är anmälda. I vissa fall skickar vi ut dokumentation till de 

anmälda efter ett möte, och då kan uppgifter om medverkande och talare finnas 

med. I övrigt delar vi inte dina personuppgifter med någon.  

Den rättsliga grunden för att vi sparar uppgifterna är att det är nödvändigt för att 

genomföra de uppdrag vi har enligt förordning eller särskilda regeringsbeslut.   

Du kan när som helst få information om vilka uppgifter vi sparat och du kan även 

begära att dina uppgifter tas bort.  

Information om fotografering och filmning  

Delegationen för cirkulär ekonomi kan komma att fotografera och/eller filma vid 

detta arrangemang. Bilderna kan användas för att informera om vår verksamhet 
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och för att förbättra förutsättningarna för dialog, samarbete och lärande i vår 

verksamhet. 

Vi använder inte bilderna till något annat och bara så länge de är relevanta för 

vår verksamhet.   

Delegationen för cirkulär ekonomi kan använda bilderna i de kanaler vi använder 

i vår kommunikation, till exempel vår webbplats, Linkedin och Twitter. Företag 

som vi köper kommunikationstjänster av kan ha din bild hos sig. I övrigt delar vi 

inte din bild med någon.   

Vill du inte riskera att hamna på bild överhuvudtaget, vänd dig till 

kontaktpersonen för arrangemanget så hittar vi en lösning.  

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och om klagomål: 

 
https://www.delegationcirkularekonomi.se/om-webbplatsen/hantering-av-
personuppgifter 
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