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BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER NÄR DU ANSÖKER OM 
STIPENDIUM HOS GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH)  
När du söker stipendium ur någon av de stipendiefonder som GIH hanterar innebär det att 
dina personuppgifter registreras och behandlas. Lämnade uppgifter kommer att behandlas 
i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679, GDPR) samt tillhörande nationell 
lagstiftning. 
 
Vilka personuppgifter behandlas? 
Vi behandlar följande personuppgifter: namn, personnummer, kontaktuppgifter (e-
postadress, telefonnummer, adress), bankkontonummer samt studieresultat ur Ladok. 
 
Vad ska uppgifterna användas till?  
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan kommer att behandlas för att kunna bedöma 
och bereda din stipendieansökan, fatta beslut om utdelning av stipendier och följa upp 
utdelade stipendier. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att 
stipendieansökningar ska kunna hanteras. 
 
Personuppgifterna kan också komma att behandlas för att stiftelserna ska kunna fullgöra 
sin bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen eller skyldighet att föra räkenskaper 
enligt stiftelselagen. 
 
Vem kan ta del av uppgifterna?  
Lämnade uppgifter är tillgängliga för GIH:s stiftelsenämnd samt behörig personal vid 
GIH som arbetar med stipendieadministration. Personuppgifterna kan komma att lämnas 
ut till den stiftelse från vilken stipendium söks, tillsynsmyndighet enligt stiftelselagen 
samt bank för utbetalning av stipendium. 
 
En sammanställning innehållande begränsade personuppgifter på de som beviljats 
stipendium kommer att ingå i GIH:s diarieförda handlingar. 
 
Hur länge sparas personuppgifterna?  
Personuppgifterna sparas så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med 
behandlingen, samt för att stiftelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. 
 
Stiftelserna har en skyldighet enligt bokföringslagen att bevara räkenskapsinformation i 
sju år. Med räkenskapsinformation kan avses din redovisning av erhållet stipendium samt 
uppgifter i ekonomisystemet. 
 
Ansökningshandlingar sparas i två år efter att beslut förmedlats. För de som beviljats 
stipendium registreras en lista med namn och personnummer i GIH:s diarium och bevaras 
i myndighetens arkiv. 
 
Laglig grund  
Den lagliga grunden för behandlingen rättslig förpliktelse. 

Dina rättigheter 
Respektive stiftelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, 
och GIH behandlar uppgifterna. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information 
om de uppgifter vi har om dig eller i övrigt utöva dina rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via: gdpr@gih.se 

För mer information om hur GIH behandlar personuppgifter samt övrig 
kontaktinformation för personuppgiftsrelaterade frågor, se vår webbplats. 
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