Information om registerhållning enligt GDPR
Bilaga till ”Rutin för tillträde”

Information avseende behandling av personuppgifter
Vattenfall AB/BUND* och AB SVAFO är ansvariga för behandling som sker av dina personuppgifter. Enligt den allmänna
dataskyddsförordningen (GDPR) krävs en laglig grund för sådan behandling. Dessutom krävs att bolaget ger information om
behandlingen av personuppgifterna och dess ändamål.
Denna blankett avser att ge nämnda information och att individen skriftligt bekräftar att man tagit del av den. Mer
information om GDPR och vad som gäller finns att läsa på https://www.svafo.se/personuppgiftshantering
Vattenfall AB/BUND* och AB SVAFO registrerar och använder personuppgifterna för att kunna uppfylla krav i Kärntekniklagen,
Strålskyddslagen och Skyddslagen för arbete med kärnteknisk verksamhet på vissa skyddsobjekt.

Gällande dataskyddsregler
• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
• Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
• Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

System och uppgifter som berör denna information
SYFTE (SYSTEM)

TYP AV UPPGIFT

Tillträde till Studsvik, Ågesta, BUND:s kontor och IT-system
(Studsviks Elektroniska Föranmälanssystem - SEFS)

Namn, personnummer, e-postadress, diverse utbildningsoch radiologiska intyg, säkerhetsprövningar och drogtester

Hantering av besökare i Studsvik
(Securitas system East Coast)

Namn, personnummer

Passersystem, kortläsare för tillträde
(Bevakningssystem Unison och Access)

Namn, foto**, personnummer

Centralt stråldosregister*** – (CDSI)

Namn, personnummer, kön

Kameraövervakning (CCTV) på Studsvik och Ågesta
(Videolagring upp till ca 30 dygn för händelseutredningar)

Personuppgift

Vattenfall Security Vetting system (VASC)
(Endast för anställda i Vattenfall)

Namn, personnummer, e-postadress, uppgifter från
säkerhetsprövningsintervju (endast godkänd/ej godkänd),
resultat från registerkontroll vid placering i säkerhetsklass

* Vattenfall AB - Business Unit Nuclear Decommissioning (BUND). AB SVAFO är ett Vattenfallbolag som tillhör BUND
** Gäller inte besökare
*** Gäller bara för personer med eget tillträde till radiologiskt kontrollerat område, livslång lagring av individuell stråldos.

Person- och kontaktuppgifter
Namn (för- och efternamn, textat)

Personnummer

E-postadress

Telefon

Undertecknad är införstådd med att personuppgifter i samband med anställningen/uppdraget registreras och hanteras av
företaget tills dess anställningen/uppdraget upphör. När en person inte längre arbetar i bolagen som anställd eller inhyrd och
giltighet på intyg och tillträde går ut, raderas alla personuppgifter från systemen. Uppgifter om erhållen stråldos sparas dock
livet ut då detta är ett krav enligt Strålskyddslagen.
Ifylld blankett skannas och mejlas till Säkerhetshandläggare, sakerhetskontroll@svafo.se eller postas till
AB SVAFO, Säkerhetskontroll, Box 90, 611 23 Nyköping. Detta gäller all personal anställda inom Vattenfall BUND.

________________________________________________________________
Ort

____________________________________________________
Datum

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Namnteckning

