Information om EU:s
dataskyddsförordning, GDPR
Personuppgifter samlas in när:

•
•

du ansöker om ett konto i kurskatalogen, vilket krävs vid ansökan till forskarutbildningskurser på
Karolinska Institutet (KI)
du ansöker till forskarutbildningskurs vid KI

KI är personuppgiftsansvarig för den ovanstående behandlingen. KI:s lagliga rätt att samla in och behandla
personuppgifter baseras på artikel 6.1 c i EU:s dataskyddsförordning. Som universitet är KI skyldig att spara den
information, däribland personuppgifter, som krävs för antagning till kurs och dokumentation av studieresultat
(Förordning 1993:1153). KI är en statlig myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen vilken ger medborgare
rätt att ta del av allmänna handlingar, vilket omfattar personuppgifter, såvida inte dessa handlingar har
sekretessbelagts. Dataskyddsförordningen ger den sökande rätt att ändra, begränsa behandlingen av, eller
radera registrerade uppgifter. Om personuppgifter som är nödvändiga för tillträde till en kurs tas bort kan
emellertid KI inte fullfölja sin uppgift att dokumentera antagningen, och den sökande kan till följd av detta inte
delta i kursen. Möjligheten för den registrerade att få personuppgifter raderade begränsas också av att KI
omfattas av arkivlagstiftningen.
Kursansökan, inklusive personuppgifter, hanteras av kursgivaren för att kunna genomföra antagning. Om
sökanden tackar ja till antagningen, kommer namn och personnummer att överföras och lagras i Ladok, ett
nationellt studiedokumentationssystem.
I det fall en kurs ges i samarbete med ett annat lärosäte, vilket då framgår av informationen i kurskatalogen för
den aktuella kursen, kommer informationen i kursansökan att delas med samarbetspartnern.
De personuppgifter som krävs för konto i kurskatalogen eller kursansökan lagras i en databas som KI ansvarar
för. Kontaktpersonen för både kurskatalogdatabasen och Ladok är Åsa Nandorf, Karolinska Institutet, 171 77
STOCKHOLM, telefonnummer 08-524 800 00.
För ytterligare information om GDPR, besök https://ki.se/medarbetare/integritetsskyddspolicy eller kontakta
KI:s dataskyddsombud, Mats Gustavsson, Karolinska Institutet, 171 77 STOCKHOLM, telefonnummer 08-524
800 00.
Du kan också hitta mer information på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/.

