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Information om behandling av registrerade 
personuppgifter – barn och familj 
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska du få information när dina personuppgifter 
registreras och behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när 
uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det. 

Registrerade personuppgifter 
Vi kan komma att behöva spara och behandla de här personuppgifterna om dig: namn, 
personnummer, adress, telefonnummer. I förekommande fall kan även politisk åskådning,   
civilstånd, hälsoinformation, härkomst, religion, ekonomisk situation, sexuell läggning, 
yrkesprofession och levnadsberättelse förekomma om du angett detta för oss. Vi behöver dina 
personuppgifter för att kunna bedöma om socialnämnden behöver ge dig och din familj skydd 
eller stöd.   

Källa till personuppgifter 
Herrljunga kommun har fått dina uppgifter från dig, dina närstående, personer i din 
omgivning, skola, hälso- och sjukvård, polis eller annan myndighet. Socialnämnden är skyldig 
utifrån lag att behandla dina personuppgifter.  

Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den 
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att ge dig och din familj skydd eller 
stöd. Dina uppgifter kommer att sparas: och gallras i enlighet med socialnämndens 
dokumenthanteringsplan.   

Eventuell delning av personuppgifter 
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med part i ärendet. Vid brott, där socialtjänsten 
är skyldiga att anmäla, delas även dina uppgifter med Polisen. Efter samtycke från dig kan även 
dina uppgifter delas med närstående, ombud och andra myndigheter.  

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga 
att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför 
EU.  

  

http://komnet.herrljunga.se/download/18.11b95610149c5ce2610e63/1416483980176/Dokumenthanteringsplan+socialn%C3%A4mnden.pdf
http://komnet.herrljunga.se/download/18.11b95610149c5ce2610e63/1416483980176/Dokumenthanteringsplan+socialn%C3%A4mnden.pdf
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Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud 
Personuppgiftsansvarig är: Socialnämnden, Herrljunga kommun, 212000-1520, Box 201, 524 
23 HERRLJUNGA. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter 
vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 
behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på: 
herrljunga.kommun@herrljunga.se eller via kommunens växel 0513-170 00. 

Du når vårt dataskyddsombud på: dso@borasregionen.se. Om du har klagomål på vår 
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se.   
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