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Behandling av personuppgifter 
 
Hur vi hanterar dina personuppgifter inom ramen för samrådsförfarandet 

Inom ramen för samrådsförfarandet gällande Skidbladner vindkraftpark avser Simply Blue 
Energy (Skidbladner) AB (”Skidbladner AB”) att inhämta och behandla synpunkter och 
personuppgifter från allmänheten baserad på den legala grunden berättigat intresse. 
Ändamålet är att insamla och sammanställa synpunkter som kommer att användas inom 
ramen för tillståndsprocessen och möjliggöra uppföljning. Insamling av synpunkter från 
allmänheten är avgörande för genomförandet av tillståndsprocessen. Skidbladner AB har 
därför kommit till slutsatsen att Skidbladner AB intresse av att behandla personuppgifter 
för det ovan nämna ändamålet överväger uppgiftslämnarnas intresse av att inte få sina 
personuppgifter behandlade. Wind Sweden AB (”Wind Sweden”) biträder Eolus i 
behandlingen av personuppgifter. Eolus är personuppgiftsansvarig och Wind Sweden är 
personuppgiftsbiträde. Mellan Eolus och Wind Sweden finns det ett 
personuppgiftsbiträdesavtal. 

 
Vilka personuppgifter behandlar vi och varför? 

De kategorier av personuppgifter som inhämtas och behandlas är namn, adress, e-
postadress, telefonnummer, detaljer kring lämnad synpunkt, bilder och IP-adress. 
Personuppgifterna inhämtas från samrådsportalens synpunktsformulär, e-
postmeddelande, telefonsamtal och brev. Behandlingen av personuppgifter nödvändig för 
att vi ska kunna ta emot dina synpunkter, om du väljer att inte lämna dina personuppgifter 
kan det vara så att vi inte har möjlighet att inkludera dina synpunkter i tillståndsprocessen. 
Personuppgifterna kommer att behandlas under den tid som tillståndsprocessen pågår 
och därefter under en period om fem år för att möjliggöra uppföljning av 
tillståndsprocessen. 

Personuppgifter kommer att delas med Wind Sweden och de myndigheter som är 
involverade i tillståndsprocessen. Utgångspunkten är dock att personuppgifter i övrigt inte 
kommer delas till tredje part. Detta kan dock förekomma i de fall externa leverantörer 
inom EU används för specifika tjänster, såsom drift av IT-miljö, CRM-system, leverantör av 
mailsystem och liknande. För det fall detta görs har specifika personuppgiftsbiträdesavtal 
ingåtts med dessa leverantörer för att säkerställa integriteten i behandlingen av 
inhämtade och behandlade personuppgifter. 
 

Personuppgiftslämnarens rättigheter 

Varje person vars personuppgifter vi behandlar (”registrerade”) har rätt att begära tillgång 
till och rättelse eller radering av sina personuppgifter. 
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Registrerade har också rätt att begära begränsning av behandling och att invända mot 
behandling. Under vissa förutsättningar kan en registrerad också ha rätt att få ut sina 
personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att 
överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). 

En registrerad har även rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet (i Sverige 
Integritetsskyddsmyndigheten). 
 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarige och dataskyddsansvarig 

SeaSapphire c/o Eolus Vind AB 
Box 95 
281 21 Hässleholm 

Märk brevet med Att. Dataskyddsansvarig. 

E-post skickas till info@seasapphire.com. 
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