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Hantering av personuppgifter vid ansökan om forskningsmedel från Cancerfonden 
 
Sammanfattning 
Cancerfonden använder information i din ansökan för att kunna fördela medel till forskning samt 
för att sprida information om pågående forskning som stöds av Cancerfonden. Din information 
används också för att upprätta statistik över tilldelade medel samt för uppföljning av 
forskningsresultat över tid.  
 
Vem samlar in och behandlar din information? 
Ansvarig för insamlingen och behandlingen av din information är Cancerfonden, org. nr. 802005-
3370. För frågor om databehandlingen av din information läs mer i vår integritetspolicy. 
 
Vilken information samlar vi in? 
Information som du ger till Cancerfonden när du skapar ett konto i forskningssystemet, 
ansöker om medel, beviljas medel eller skickar in rapporter innefattar: 

• Person- och kontaktinformation, såsom namn, e-postadress, telefonnummer 
• Personnummer eller födelsedatum samt kön 
• Din arbetsplats/universitet/institution  
• Sökta medel och information du uppgett om forskningsprojektet i din anslagsansökan 
• Personuppgifter, såsom namn, titel och adress för medlemmar i din forskargrupp samt 

för personer för vilka du uppger ett pågående eller tidigare handledarskap. 
 
 

Information som du ger till oss, eller vi får om dig, när du som prefekt eller motsvarande 
skriver under att du tagit del av en ansökan 

• Ditt namn 
• Din e-postadress 
• Din arbetsplats/universitet/institution 
• Din titel 
• Vilka ansökningar du skriver under att du tagit del av 
• Elektronisk signatur erhållet genom BankID inklusive personnummer  

 
 

https://www.cancerfonden.se/om-cancerfonden/personlig-integritet-och-cookies
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Vad gör vi med din information? 
 

1) Bedömer och behandlar din anslagsansökan. Våra bedömargrupper med externa 
bedömare, Cancerfondens forskningsnämnd, det vetenskapliga sekretariatet och 
forskningsadministratörer använder information som lämnats i anslagsansökningar för att 
bereda underlag och besluta om anslag. Vår forskningsadministration och 
ekonomiavdelning tar också del av din information för att exempelvis administrera 
utbetalningar. 

2) Håller vårt register korrekt. För att säkerställa att personer som tilldelas anslag inte 
blandas ihop så används personnummer eller födelsedatum som identifierare.  

3) Offentligt publicerar information om beviljade anslag. Cancerfonden offentliggör 
information om beviljade anslag bland annat på webbsidan cancerfonden.se. Denna 
information är sökbar och innehåller exempelvis beviljade belopp och sökandes namn. 
Informationen kan även komma att publiceras i andra externa och interna kanaler. 

4) Sammanställer historisk statistik. Cancerfonden sammanställer intern statistik och 
offentliggör statistik om fördelade anslag och inkomna ansökningar. Statistiken kan 
exempelvis bestå av forskarnas universitetstillhörighet, åldersintervall, kön, tilldelade 
medel, sökta medel, beviljningsfrekvens, mm. 

5) Information från forskningsansökningar i Cancerfondens insamlingsarbete. Vår 
insamlingsverksamhet kan komma att kontakta dig för mer information om din 
forskning. Detta kan t.ex. vara en förfrågning om medverkan i tidningsartiklar som 
handlar om forskning finansierad av Cancerfonden.  

6) Uppföljning av forskningsresultat. Cancerfonden kan använda forskningsansökningar 
från lång tid tillbaka för att följa upp resultat över tid. Cancerfonden kan också komma 
att använda din information för att utreda ansökningar relaterar till misstänkt oredlighet i 
forskning. Detta kan komma att innefatta information lämnad till Cancerfonden långt bak 
i tiden och kan innebära att vi lämnar ut din information till extern utredande part, 
exempelvis myndigheten Centrala etikprövningsnämnden.  

7) Följer tillämplig lag. Vår forskningsadministration och ekonomiavdelning tar också del 
av din information för att bokföra samt upprätta ekonomisk redovisning över vilka 
ändamål medel gått till. Din information kan därför komma att delas med vår revisor eller 
myndigheter såsom Skatteverket. 
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När tas din information bort? 

Som grundregel gallrar inte Cancerfonden historisk information från vårt administrativa 
forskningssystem. För oss är informationen viktig att spara för att kunna följa upp och säkerställa 
att Cancerfondens medel fördelas till största nytta över långa tidshorisonter. Det är också viktigt 
att bevara information lämnad till oss i syfte att kunna följa upp forskningsresultat samt misstänkt 
oredlighet i forskning långt bak i tiden efter att en ansökan om medel har gjorts.  
 
Hur motiverar vi insamlingen och behandlingen av din information? 

 

Cancerfonden behöver administrera tilldelning av forskningsmedel så effektivt och med 

så hög kvalitet som är möjligt och följa upp fördelningen över tiden. För detta berättigade 

intresse är det nödvändigt att vi behandlar din information enligt punkt 1, 2, 4 och 6, 

För att främja forskningen på sikt och behålla förtroende för Cancerfondens 

insamlingsverksamhet behöver vi vara öppna med hur anslag fördelats. Det underlättar 

även arbetet för anslagsmottagares (ex. universitet) administration när de får tillgång till 

information från oss. För detta berättigade intresse är det nödvändigt att vi behandlar din 

information enligt punkt 3.  

För att öka medlen till forskningen behöver vi samarbeta med forskare i vår 

insamlingsverksamhet. För detta berättigade intresse är det nödvändigt att vi behandlar din 

information enligt punkt 5 

Vi är en insamlingsorganisation som också har en rättslig förpliktelse att kunna redogöra 

för hur insamlade medel fördelats och använts och kunna följa upp detta samt i 

tillämpliga fall rikta återbetalningskrav. Dessa rättsliga förpliktelser följer av bokföringslagen, 

verksamhets- och fullföljdskraven i inkomstskattelagen och av allmänna sysslomannarättsliga 

förpliktelser gentemot våra medlemmar och givare. För att kunna fullgöra dessa förpliktelser är 

det nödvändigt att vi behandlar din information enligt punkt 7. 
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