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Information om hur socialförvaltningen behandlar dina

personuppgifter

När ett ärende kommer in till socialförvaltningen kommer vi att behandla dina personuppgifter. Detta

gör vi på ett respektfullt och rättssäkert sätt. Vi har stöd i lag för att behandla dina personuppgifter

eller den som ärende avser samt lämna statistik till andra myndigheter. Stödet finns bland annat i

socialtjänstlagen och patientdatalagen.

Vad är en personuppgift, vem ansvarar för uppgifterna och hur länge finns de kvar?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt handlar om dig. Det kan vara ditt

namn, personnummer, adress, uppgifter om hälsa och ekonomi eller något annat som kan

sammankopplas med dig. Det är socialnämnden som är personuppgiftsansvarig och ansvarar för

behandlingen av dina personuppgifter.

Dina personuppgifterna kommer att gallras, dvs raderas fem år efter sista journalanteckningen.Om

du däremot är född dag 5, 15 eller 25 eller varit placerad som barn enligt socialtjänstlagen eller lagen

om stöd och service till vissa funktionshindrade, kommer dina personuppgifter inte att gallras.

Detsamma gäller om du är adopterad eller om faderskaps- eller föräldraskapsutredning har

genomförts.  Då kommer dina personuppgifter sparas för forskning enligt arkivlagen. Personuppgifter

när du som patient får vård gallrar vi 10 år efter sista journalanteckningen.

Dina rättigheter och begäran om registerutdrag

Du som registrerad har en rad rättigheter. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter

Salems kommun har om dig och hur dessa samlats in. Denna information får du via ett

registerutdrag. Du har rätt att begära att socialförvaltningen ska rätta dina uppgifter om de är

felaktiga. Du som har lämnat samtycke till en behandling har också rätt att ta tillbaka ditt samtycke.

Du kontaktar din handläggare eller den enhet som behandlat dina personuppgifter så hjälper de till.

Vem kan ta del av dina personuppgifter?

Endast behörig personal har åtkomst till dina personuppgifter. Behörigheten är personstyrd utifrån

den befattning personen har.

Dataskyddsombud

Om du har frågor eller undrar över något så kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, Ulrica

Mellergård som nås på följande adress dataskyddsombud@salem.se. Du kan också ringa

telefonnummer 08- 532 598 00.

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av dina personuppgifter kan du göra en anmälan till

Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=dataskyddsombud@salem.se

