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Information om behandling av 
personuppgifter för leverantörer  
 
Ni är en leverantör till CSN. Därför behandlar CSN ditt företags uppgifter för 
bokföringsmässiga ändamål samt i förekommande fall för vissa ytterligare 
ändamål. Med anledning av detta kommer CSN att behandla personuppgifter . 
Med det följer att vi även behandlar personuppgifter om dig som enskild 
näringsidkare och/eller dina anställda. Den som behandlar personuppgifter är 
enligt dataskyddsförordningen1 (GDPR) skyldig att informera de registrerade om 
detta. Därför lämnar CSN nedanstående information om behandlingen och om 
registrerades rättigheter. 
 

Personuppgiftsansvarig 
CSN är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det 
betyder att CSN ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt och 
säkert sätt oavsett om uppgifterna finns hos CSN eller hos någon som CSN har 
anlitat.  
 

Dataskyddsombud 
CSN har ett dataskyddsombud som bl.a. har till uppgift att övervaka 
myndighetens personuppgiftsbehandling, ge råd och verka för att behandlingen 
alltid är laglig. Du kan nå CSN:s dataskyddombud på e-postadressen 
dataskyddsombud@csn.se.  

 
Ändamål med personuppgiftsbehandlingen 
CSN behandlar dina uppgifter vid registrering av fakturor. Syftet är att bokföra, 
bevara enligt gällande lagstiftning och betala CSN fakturor.  

                                                 
1 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 och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 

http://www.csn.se/
mailto:dataskyddsombud@csn.se
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Vidare behandlar CSN dina personuppgifter för ändamålet att fullgöra rättsliga 
skyldigheter. Med det menas t.ex. framtagande av viss statistik, 
uppgiftslämnande till andra myndigheter eller att fullgöra skyldighet att lämna ut 
uppgifter i allmän handling i den mån hinder mot utlämnandet inte följer av 
bestämmelse om sekretess.  
Dessutom behandlar vi dina uppgifter för att säkerställa att vår verksamhet 
fungerar bra.  
 

Kategori av personuppgifter 
Vi behandlar uppgifter som t ex företagsnamn, organisationsnummer, adresser, 
betalningsinformation och i förekommande fall referensperson. Även uppgifter 
gällande obestånd kan bli aktuellt.  
 

Rättslig grund för behandlingen 
CSN behandlar dina personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningens 
artikel 6 p. 1 

b) för att fullgöra ett avtal i vilket du är part,  

c) för att fullgöra en rättslig förpliktelse för myndigheten, och 

e) för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i CSN:s 
myndighetsutövning. 

samt med stöd av 2 kap. 1 och 2 §§ lag (2018:218) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen). 

 

Varifrån har CSN fått dina personuppgifter 
Vid sidan av de uppgifter som hämtas in direkt från dig så kan vi komma att 
kontrollera uppgifter i samband med kontakt hos t ex Skatteverket, Bolagsverket 
samt Bankgirocentralen.  

 

Mottagare av dina personuppgifter 
CSN kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra 
personuppgiftsansvariga, alltså mottagare som självständigt behandlar dina 
personuppgifter för egna ändamål, t ex skattemyndigheten och dels till 
personuppgiftsbiträden till CSN, alltså mottagare som tar emot uppgifterna som 
ett led i utförandet av ett uppdrag för CSN:s räkning, vilket skulle kunna vara vår 
ekonomisystemleverantör. 
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Det lämnas även personuppgifter till olika mottagare i den mån en sådan 
skyldighet följer för CSN enligt författning, t.ex. vid en begäran om utlämnande 
enligt offentlighetsprincipen och då hinder mot utlämnande inte följer av 
bestämmelse om sekretess. 

 
Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES 
Dina personuppgifter överförs endast till land utanför EU/EES om den som 
begär ut handling/önskar få handling befinner sig i ett sådant land och vill ha del 
av uppgifter från CSN förutsatt att överföringen kan ske på ett tillräckligt säkert 
sätt eller i övrigt om det följer av rättslig skyldighet för myndigheten. 

 
Hur länge kommer CSN att behandla dina personuppgifter? 
CSN:s behandling av personuppgifter i allmänna handlingar upphör då 
handlingen där personuppgifterna förekommer gallras. CSN gallrar handlingar i 
enlighet med myndighetens rätt enligt författning (arkivlag 1990:782, 
arkivförordning 1991:446 samt Riksarkivets föreskrifter (RA-FS)).  

CSN sparar dina uppgifter i form av pappersunderlag i 10 år och sen raderar vi 
dem. Digitala uppgifter bevaras.  

I den mån CSN inte har rättsligt stöd för gallring av den allmänna handling där 
personuppgiften förekommer bevaras personuppgiften.  

 

Dina rättigheter 
Du har flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen. 

 

Rätt till information (registerutdrag) 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter CSN behandlar om dig 
samt viss ytterligare information om behandlingen.  

 

Du har även rätt att  

- begära rättelse om du anser att CSN behandlar felaktiga personuppgifter 
om dig, 

- begära radering om du anser att CSN inte har rätt att behandla dina 
personuppgifter, 
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- begära begränsning av behandling om du t.ex. anser att CSN behandlar 
dina personuppgifter för något otillåtet ändamål, 

- begära dataportabilitet (att dina personuppgifter struktureras på ett sådant 
sätt att de på din begäran kan överföras till någon annan) 

- invända mot CSN:s behandling av dina personuppgifter 

- begära att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad 
behandling, inbegripet profilering. 

En begäran enligt ovan kan ställas till CSN eller till CSN:s dataskyddsombud. 
CSN kommer efter att en begäran enligt ovan kommit in pröva om 
förutsättningarna för den begärda åtgärden är uppfyllda. 

 

Rätten att ge in klagomål 
Om du anser att CSN behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du 
rätt att ge in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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