Information enligt artikel 13 i Europarlamentets 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 (”GDPR”) i samband med inhämtande av
samrådsyttranden
1

BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

1.1

På uppdrag av Meva Energy AB, 556720-8474, Backa Bergögata 18 SE-422 46 Hisings Backa (”Meva”) samlar
Ramboll Sweden AB, org.nr. 556133–0506, (”Ramboll”) in samrådsyttranden och sammanställer dessa
yttranden i en samrådsredogörelse inför Mevas planerade tillståndsansökan (”Ändamålet”).

1.2

Om du deltar i samrådsprocessen och lämnar ett yttrande kommer Ramboll samla in och behandla följande av
dina personuppgifter:
(a) För- och efternamn
(b) Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress, telefonnummer)
(c)

Fastighetsbeteckning

(d) Titel (för organisationer och företag)
(e) Övriga uppgifter som du väljer att lämna i ditt yttrande och som kan kopplas till dig.
1.3

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter är följande:
För Meva: Rättslig förpliktelse enligt artikel 6 c GDPR. Behandlingen är nödvändig för att Meva ska kunna
fullgöra sin rättsliga förpliktelse att genomföra undersökningssamråd och avgränsningssamråd enligt 6 kap.
24 § resp. 30 § miljöbalken.
För Ramboll: Berättigat intresse enligt artikel 6 f GDPR. Rambolls behandling av dina personuppgifter är
nödvändig för att Ramboll ska kunna tillvarata Rambolls berättigade intressen att fullfölja sina avtalsrättsliga
förpliktelser gentemot Meva och därmed kunna fullgöra Ändamålet.

1.4

Enheter inom Rambollgruppen runt om i världen kan komma att beviljas åtkomst till dina personuppgifter
baserat på behov (”need-to-know basis”), t.ex. i interna supportärenden. Ramboll kan även komma att anlita
underleverantörer som har tillgång till och behandlar dina personuppgifter.

1.5

Vänligen observera att nivån för dataskydd som för närvarande tillämpas och verkställs i länder utanför EU/EES
inte överensstämmer med dataskyddsnivån för personuppgifter som för närvarande tillämpas och verkställs
inom EU/EES. Eventuellt överföring av data mellan enheter inom Rambollgruppen och till underleverantörer
utanför EU/EES kommer att baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Du har rätt att
begära en kopia av den lagliga grunden för överföring av dina personuppgifter mellan Rambollenheter och till
tredjepartsleverantörer genom att kontakta privacy@ramboll.com.

1.6

Ramboll sparar dina personuppgifter i upp till 10 år, såvida inte Ramboll behöver spara personuppgifterna
längre för att tillvarata sina berättigade intressen eller för att Ramboll ska efterleva tillämplig lag som kräver
längre lagring av personuppgifterna.

1.7

Ramboll kommer att dela personuppgifterna med Meva. Alla personuppgifter behandlas som konfidentiell
information inom och mellan Ramboll och Meva och används endast i enlighet med Ändamålet. Vänligen notera
dock att dina inkomna synpunkter, yttranden och personuppgifter kan komma att överlämnas till och bli
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allmänna handlingar hos Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet i ärendet som samrådsprocessen avser.
Personuppgifterna kan då komma att bevaras hos tillsynsmyndigheten enligt arkivlagen.

2

DINA RÄTTIGHETER OCH KONTAKTUPPGIFTER

2.1

Rätt till information. Du kan få till ytterligare information om dina personuppgifter som Ramboll lagrar och
behandlar.

2.2

Rätt att invända mot behandlingen och begära rättelse. Du har rätt att invända mot att dina
personuppgifter behandlas eller begära att felaktiga personuppgifter rättas.

2.3

Rätt att framställa klagomål. Om du har några klagomål avseende Rambolls behandling av dina
personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

2.4

Rätt att få en kopia över behandlingen. Du kan få en kopia med dina personuppgifter som Ramboll
behandlar i ett strukturerat, allmänt använt och elektroniskt format. Om det är tekniskt möjligt kan du begära
att dina personuppgifter överförs direkt till ett annat företag eller person som är personuppgiftsansvarig.

2.5

Om du önskar nyttja dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på privacy@ramboll.com.

2.6

För mer information om Mevas personuppgiftsbehandling och kontaktuppgifter till dataskyddsombud, se
https://mevaenergy.com/privacy-policy.

2.7

För mer information om Länsstyrelsen personuppgiftsbehandling och kontakter till dataskyddsombud, se
https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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