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Integritetsskyddspolicy för Vansbro kommun
För att leva upp till dataskyddsförordningen antar kommunfullmäktige denna policy som ska 
vara vägledande för behandlingen av personuppgifter i Vansbro kommun. De principer som 
beskrivs i detta dokument ska genom personuppgiftsansvarigas försorg konkretiseras genom 
anvisningar på förvaltningsområdesnivå och vidare genom instruktioner på enhetsnivå.

Viktiga principer

Laglighet, korrekthet och 
öppenhet

All behandling av personuppgifter i kommunen måste ha 
stöd i dataskyddsförordningen.

Ändamålsbegränsning Personuppgifter får bara samlas in för specifika, särskilt 
angivna och berättigade ändamål.

Uppgiftsminimering Det ska aldrig behandlas fler personuppgifter än vad som 
behövs för ändamålen.

Korrekthet Personuppgifter ska vara korrekta. De registrerade har rätt 
att få felaktiga personuppgifter korrigerade.

Lagringsminimering Personuppgifter ska raderas när de inte längre behövs.

Integritet och konfidentialitet Personuppgifter ska skyddas. Till exempel ska inte 
obehöriga få tillgång till uppgifterna. Uppgifterna ska 
också skyddas så att de inte förloras eller förstörs.

Ansvarsskyldighet
Personuppgiftsansvarig ska kunna visa att och hur man lever upp till dataskyddsförordningen.

Vansbro kommun värnar om den personliga integriteten. Det är viktigt att den vars 
personuppgifter kommunen behandlar, ska känna sig trygg med behandlingen. Därför ska 
personuppgifter behandlas på ett öppet sätt med integriteten i fokus.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk 
levande person. Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser, men även 
krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.
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Vad är en behandling av en personuppgift?

Begreppet behandling är brett och omfattar det mesta som görs med en personuppgift. Allt 
från insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör "behandling".

Hur samlas personuppgifter in?
I kommunen finns flera olika verksamheter som hanterar personuppgifter på olika grund, 
därför inhämtas uppgifterna på olika sätt.

 Personer lämnar sina uppgifter självmant genom att till exempel lämna in ansökningar, 
 För vissa lagstadgade uppgifter inhämtas personuppgifter från folkbokföringen,
 Uppgifter kan också samlas in när någon använder kommunens digitala tjänster.

Varför behandlas personuppgifter?
Det finns många olika skäl till att kommunen behandlar personuppgifter.

Hålla allmänna handlingar ordnade
I enlighet med tryckfrihetsförordningen (1949:105) har alla svenska medborgare rätt att ta del 
av allmänna handlingar för främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. 
Handlingar som inkommer till kommunen är allmänna handlingar och dessa diarieförs och 
registreras.

Utföra lagstadgade plikter
Kommunen behandlar också personuppgifter i syfte att fullfölja lagstadgade plikter inom 
områden som barnomsorg, skola, socialtjänst, vård och omsorg. Uppgifter hämtas i vissa fall 
från folkbokföringen och i andra fall lämnar brukarna själva sina uppgifter t.ex. i en 
ansökningsblankett. 

Personuppgifter behandlas även inom annan myndighetsutövning så som bygglov, 
miljötillsyn, brandskyddstillsyn, parkeringsövervakning och bostadsanpassning.

Avtal
Kommunen tecknar avtal inom olika områden och av olika anledningar.

Förtroendevalda
Kommunen registrerar förtroendevalda för att de ska kunna fullfölja sina uppdrag.

Anställda
När anställningsavtal tecknas så registreras alla anställda.

Tillsynsmyndighet
Den som är missnöjd med hur kommunen behandlar personuppgifter har rätt att anmäla detta 
till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.
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