
   
 

 
Till deltagare i Vidga normen i praktiken 
 
 
Grattis! 
Du är utvald att delta i kompetensutveckling som bekostas av Europeiska Socialfonden, inom 
programområde 1 – Hållbart arbetsliv. 
 
Närvarorapport och behandling av personuppgifter 
Som deltagare i ett projekt som är finansierat av Europeiska Socialfonden behöver du lämna 
personuppgifter som namn, ålder, personnummer, organisation, e-postadress och hur 
många timmar du deltagit i utbildning. Insamling av dina personuppgifter är en förutsättning 
för finansiering av projektet. Uppgifterna ligger även till grund för projektets redovisning till 
Svenska ESF-rådet och till Statistiska centralbyrån (SCB). Vid utbildningstillfället kommer du 
att få bekräfta de uppgifter som du lämnat med din signatur. 
 
De personuppgifter som du lämnar i samband med utbildningen kommer att förvaras i en låst 
digital mapp samt i ett skåp som endast projektmedlemmar på Länsstyrelsen i Stockholm har 
tillgång till, för eventuell revision från ESF-rådet eller revisionsorgan. Personuppgifterna 
kommer att skickas vidare till SCB som redovisar uppgifterna på aggregerad avidentifierad 
nivå till ESF-rådet/Socialfonden, se bifogat brev från SCB. SCB kommer eventuellt efter 
avslutat projekt att följa upp utfallet med en enkät till deltagarnas e-postadresser. 
 
Dina personuppgifter kommer att sparas till det årsskifte som infaller fyra år efter att 
Länsstyrelsen i Stockholm har fått beslut om slututbetalning för projektet, dvs 
uppskattningsvis till mars 2026. 
 
Projektet Vidga Normen kommer att göra en enkel uppföljning via e-post efter utbildningen, 
med en anonym enkät för att följa upp upplevt bemötande och utbildningsinnehåll. 
 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter för 
dataskyddsombudet är: 
Maria Leijon 
E-post: dataskyddsombudet@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-223 10 00  
 
Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande 
dataskyddslagstiftning. Rättslig grund för behandlingen är rättslig förpliktelse i förhållande till 
ESF-rådet, och allmänt intresse i förhållande till SCB. För information om dina rättigheter 
enligt dataskyddsförordningen, se https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.  
 
 
Vänliga hälsningar  
 
Katarina de Verdier 
Projektledare Vidga Normen 
Länsstyrelsen i Stockholm  
Box 22067 
104 22 Stockholm 
E-post stockholm@lansstyrelsen.se 
Tel. 010-223 10 00   
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