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 www.regionorebrolan.se/tolkservice 

Postadress 

Region Örebro län 

Tolk- och översättarservice 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: tolkservice@regionorebrolan.se 

 

Besöksadress 

Klostergatan 23, Örebro 

Tel: 019-602 31 55 

Organisationsnummer: 232100-0164 

 

Tjänsteställe Datum Beteckning 

Tolk- och översättarservice 2021-07-01 Information 

 

Personuppgiftshantering  

Vid kundföreläsning inom projektet Kulturdialog genom tolk. 

Projektet 

Du kommer delta i en kundföreläsning som ingår i projektet 

Kulturdialog genom tolk. Projektet är ett samarbete mellan 

Tolk-och översättarservice, Borlänge kommuns tolkförmedling 

och Linnéuniversitetet som medfinansieras av Asyl-, 

migrations- och integrationsfonden (AMIF). 

Hur hanteras dina personuppgifter? 

Tolk- och översättarservice behöver spara och behandla personuppgifter om dig så 

som: namn och kontaktuppgift. Denna behandling är nödvändig för finansieringen av 

dessa föreläsningar.  

 

Vi får dina uppgifter från dig när du anmäler dig som deltagare.  

 

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse enligt 

dataskyddsförordningen (artikel 6.1e).  

 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med: 

 Linnéuniversitetet som i egenskap av huvudpart i projektet Kulturdialog 

genom tolk, måste samla all projektdokumentation för att uppfylla fondens 

krav på arkivering.   

 Funktionen för fonderna (FFF) vilket är den enhet inom Migrationsverket 

som förvaltar AMIF. 

 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är 

skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett 

land utanför EU/EES. 
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Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, 

migrations- och integrationsfonden. 

www.regionorebrolan.se 

 

Dina uppgifter kommer att sparas till och med den 30 juni år 2032. Uppgifterna 

sparas i 10 år efter projektets slut för eventuella efterkontroller från fonden och dess 

tillsynsmyndigheter. 

Kontakta oss 

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter i projektet, eller vill veta 

vilka uppgifter vi behandlar. 

 

Personuppgiftsansvarig är:  

Region Örebro län 

Box 1613 

701 16 Örebro.  

 

Du har rätt att veta vilka uppgifter vi har om dig. Vill du veta mer om hur vi 

behandlar dina uppgifter eller vilka uppgifter som vi behandlar kan du kontakta 

projektpersonalen, genom att skicka e-post till: kajsa.milstam@regionorebrolan.se  

 

Har du frågor om hur Region Örebro län behandlar personuppgifter kan du vända dig 

till Regionens dataskyddsombud via e-post till dso@regionorebrolan.se eller ring 

019- 602 00 00 (växel). 

 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att ange 

klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen via telefon 08-657 61 00 eller via 

e-post till datainspektionen@datainspektionen.se 
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