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KSU har som främsta uppgift att bedriva utbildning för olika 
personalkategorier vid de svenska kärnkraftverken, samt inom ramen för 
KSUs kärnkompetens även utbilda andra kategorier inom 
kärnkraftsbranschen. 

KSU är personuppgiftsansvarig, men fungerar även som 
personuppgiftsbiträde till de bolag som administrerar sina utbildningar i 
Platå. I vissa fall behandlas personuppgifter gemensamt mellan bolag, 
enligt ett etablerat samarbetsavtal. 

KSU som företag och organisation hanterar personuppgifter av olika slag 
för både anställda, kursdeltagare, konsulter och entreprenörer vid KSU.  

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är 
viktig för oss. 

Hantering och lagring av personuppgifter görs med hänvisning till 
Rättslig grund: Behandling av personuppgifter för våra kursdeltagare är 
nödvändigt för KSU som företag och då vi måste uppfylla avtal mot kund. 

Typ av data som vi samlar in 
Personuppgifterna sparas och krävs för att få tillgång till e-utbildningar, 
kursdeltagande och din kurshistorik. Personuppgifter vi inhämtat är: 
Namn, personnummer, befattning, företag, adress, telefonnummer, 
mailadress och ort för genomförande. 

Hur vi använder data som samlats in 
Personuppgifter som samlats in sparas i syfte att uppnå spårbarhet 
gällande deltagarens genomförda kurser samt verifiering av deltagande, 
resultat som skriftliga eller muntliga test och annat som krävs för att få 
godkänt. 

Hur personuppgifterna lagras 
Dina personuppgifter lagras så länge som det krävs för att uppfylla 
ändamålen och den historik som är relevant för den kund som beställt 
utbildningen eller så länge vi måste lagra dem enligt krav från Statens 
strålskyddsmyndighet SSM. 
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Vilka delar vi personuppgifter med? 
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut registrerades personuppgifter till 
utomstående om den registrerade inte har samtyckt till det eller om det 
inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. 
I de fall vi lämnar ut personuppgifter till utomstående säkerställer vi att 
personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Vi kan lämna 
nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att 
göra det. Denna information kan omfatta dina personuppgifter. 

Säkerhet 
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att 
skydda dina personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers 
tillgång till dem. Åtgärderna är sådana att de säkerhetsställer en 
säkerhetsnivå som är avvägd i förhållandet till risken med behandlingen. 

Det innebär att enbart behöriga personer får tillgång till uppgifterna, att 
uppgifterna krypteras, att de lagras i särskilt skyddade IT-miljöer och att 
uppgifterna säkerhetskopieras. 

Dina rättigheter 
Du har rätt att få ta del av vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du 
har också rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och raderade. 

Kontakt 
Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, KSU organisationsnummer 
556167-1784 

Om du har frågor om dina personuppgifter kan du kontakta KSU via 
ServiceDesk@ksu.se 
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