
  Senast ändrad: 2018-10-15 

 

 

 

 

 

 

 
Varuförsörjningen 

Virdings Allé 32 B   │  754 50 Uppsala  │  tfn 018-611 00 00 vx  │  fax 018-55 12 46 │  org nr 232100-0024 

 www.varuforsorjningen.se  1 

Information om behandling av personuppgifter för anbudsgivare 
Region Uppsala, Varuförsörjningen, behandlar dina personuppgifter i enlighet med 

bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.  

 

Vad är en personuppgift? 

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person.  

 

Vad innebär behandling av personuppgifter?  

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter 

t ex samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera m.m. 

 

Hur har vi fått in dina personuppgifter? 

Vi har fått in dina personuppgifter genom att du använt vårt elektroniska upphandlingsverktyg 

eller genom att handlingar inkommit till oss på annat sätt. I vissa fall samlar vi också in 

personuppgifter från kredit- och upplysningsföretag. 

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter (ändamål)? 

Vi behandlar dina personuppgifter för att möjliggöra elektronisk upphandling samt vid 

förvaltning och uppföljning av ingångna avtal. 

 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Vi behandlar de personuppgifter du själv skriver in i anbudsformuläret såsom namn, e-

postadress och telefonnummer. För det fall du angivit ditt personnummer (t ex för 

anbudsgivare som är en enskild firma) behandlas även personnummer. I handlingar och 

meddelanden som skickas in till Varuförsörjningen förekommer ibland även andra typer av 

personuppgifter. För det fall personuppgifter inkommer på annat sätt än via 

upphandlingsverktyget Tendsign hanteras dessa uppgifter genom att handlingen läggs in i det 

aktuella ärendet.  

 

Varför får vi behandla dina personuppgifter (laglig grund)? 

Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändig för att fullgöra en rättslig 

förpliktelse samt för att utföra en uppgift av allmänt intresse som åvilar den 

personuppgiftsansvarige, d.v.s. genomföra upphandling i enlighet med gällande lagstiftning 

och för att kunna ingå samt fullgöra avtal i anledning av genomförd upphandling.  

 

Dina rättigheter 

Du har rätt att kostnadsfritt få information om och tillgång till de personuppgifter som 

Varuförsörjningen behandlar om dig. Detta benämns registerutdrag och innebär att du får 

information om hur dina personuppgifter behandlas samt kopia av de personuppgifter som 

behandlas. 

 

Du har rätt att begära att få felaktiga personuppgifter rättade eller få ofullständiga 

personuppgifter kompletterade.  
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Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade. Om du har rätt att få 

dina personuppgifter raderade innebär det att Varuförsörjningen utan onödigt dröjsmål ska 

radera uppgifterna.  

 

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter 

begränsas. Det gäller under den tid som andra invändningar bedöms. Begränsning innebär att 

Varuförsörjningen inte får göra något med dina personuppgifter mer än fortsätta lagra dem. 

 

Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter utlämnade av 

Varuförsörjningen i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Det 

innebär att dina uppgifter ska lämnas ut och kunna överföras i ett strukturerat, elektroniskt 

format.  

 

Hur länge sparas dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter sparas av Varuförsörjningen till dess att ändamålet med behandlingen 

av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de 

lagregler som gäller för bevarande (spara) och gallring (slänga bort) av allmänna handlingar. 

Som exempel kan nämnas ej antagna anbud och ansökningshandlingar vilka gallras två år 

efter att tilldelningsbeslutet i upphandlingen vunnit laga kraft. 

Vem får ta del av dina personuppgifter? 

Medarbetare på Varuförsörjningen samt andra medarbetare inom Region Uppsala som i 

tjänsten hanterar handlingar från Varuförsörjningen, vid t ex registrering av ärenden kommer 

att ta del av dina personuppgifter. Även andra upphandlande myndigheter som i 

förekommande fall är angivna i upphandlingsdokumenten kommer att ta del av dina 

personuppgifter.  

 

Dina personuppgifter kommer också att lämnas ut till personuppgiftsbiträden som behandlar 

personuppgifter för vår räkning samt till domstol vid tvister och överprövning. 

 

Varuförsörjningen omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att alla handlingar, även 

anbud, som huvudregel är offentliga efter den tidpunkt då ett tilldelningsbeslut fattats eller en 

upphandling på annat sätt avslutats. Dina personuppgifter kan därför komma att lämnas ut vid 

en begäran om utlämnande av handlingar. I vissa fall sker utlämnande även till enskild eller 

företag i annat land.  Varuförsörjningen publicerar även tecknade avtal i en offentlig 

avtalsdatabas. 

 

Personuppgiftsansvarig 

Region Uppsala (regionstyrelsen) är personuppgiftsansvarig för de 

personuppgiftsbehandlingar som utförs av Varuförsörjningen. Personuppgiftsansvarig har 

ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. 

 

Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör Varuförsörjningens behandling av 

dina personuppgifter kan du vända dig till Inköp- och upphandlingssenheten eller till Region 

Uppsalas dataskyddsombud. Dataskyddsombudet når du via e-postadress 

dataskyddsombudet@regionuppsala.se  

 

mailto:dataskyddsombudet@regionuppsala.se
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Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlas eller upplever att dina uppgifter 

blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten 

Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/. 

https://www.datainspektionen.se/

