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Information om behandling av registrerade
personuppgifter – Bistånd/Närstående
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 behöver spara och behandla de här personuppgifterna om dig: namn och telefonnummer.
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna kontakta dig om din närstående skulle råka ut
för något allvarligt eller för att kunna hålla dig informerad i de fall din närstående har
samtyckt och önskat detta.

Källa till personuppgifter
Herrljunga kommun har fått dina uppgifter från dig eller din närstående som har ansökt om
insatser från kommunen. Vi behöver dina uppgifter för att kunna kontakta dig om något
händer din anhörige eller för att hålla dig informerad i de fall där din närstående har samtyckt
och önskat detta.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att fullgöra förpliktelser vid
behandling av ansökning från den enskilde. Dina uppgifter kommer att sparas: i enligt
Socialnämndens dokumenthanteringsplan.

Eventuell delning av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte delas med dig, din närstående eller annan
myndighet utifrån samtycke från din närstående. Vårt personuppgiftsbiträde, Cambio
Healthcare Systems AB, sköter leverans och support för vårat verksamhetssystem där dina
uppgifter finns registrerade.
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.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig är: Socialnämnden, Herrljunga kommun, Org.nr.: 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@admin.herrljunga.se eller via kommunens växel: 0513-170 00. Fråga
efter arbetsmarknadsenheten.
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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 tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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