INFORMATION
Datum

2018-05-25
Socialförvaltningen

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är:
Vård- och omsorgsnämnden för vård och omsorg om äldre och funktionsnedsatta
eller socialnämnden för vård och omsorg om vuxna, barn, unga och familjer

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter du fyller i på blanketten i syfte att handlägga din ansökan och lämna dig underrättelse om beslut, så kallat myndighetsbeslut.
Vi tillämpar gällande integritetslagar vid all behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden att behandla dina personuppgifter är dels Dataskyddsförordningens artikel 6.1 e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Den andra lagliga grunden vi tillämpar för att behandla
känsliga uppgifter är Dataskyddsförordningens artikel 9, punkt 3 i kombination med punkt 2 h.
Punkt 3 – Känsliga personuppgifter får behandlas för de ändamål som avses i punkt 2 h, när
uppgifterna behandlas av eller under ansvar av en yrkesutövare som omfattas av tystnadsplikt
enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller bestämmelser som fastställs av
nationella behöriga organ eller av en annan person som också omfattas av tystnadsplikt enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller bestämmelser som fastställs av
nationella behöriga organ.
Punkt 2 h -Behandlingen är nödvändig av skäl som hör samman med förebyggande hälsooch sjukvård och yrkesmedicin, bedömningen av en arbetstagares arbetskapacitet, medicinska
diagnoser, tillhandahållande av hälso- och sjukvård, behandling, social omsorg eller förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster och social omsorg och av deras system, på grundval av
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller enligt avtal med yrkesverksamma på
hälsoområdet. och under förutsättning att de villkor och skyddsåtgärder som avses i punkt 3
är uppfyllda
Dina personuppgifter sparas för den tid som anges i personuppgiftsansvariges dokumenthanteringsplan. Dina personuppgifter kan komma att delas med berörda handläggare, våra utförare eller privata personuppgiftsbiträden, ibland även andra myndigheter för att fullgöra våra
skyldigheter och utföra våra tjänster gentemot dig. Vi kan ibland även behöva samla in personuppgifter på dig från en tredje part, som exempelvis offentliga källor såsom Folkbokföringsregistret. I särskilda fall kan vi behöva lämna och inhämta personuppgifter från tredje
land utanför EU/EES, den lagliga grunden vi tillämpar för det är Artikel 49.1 e) Överföringen
är nödvändig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Du har rätt att begära rättelse, du har också rätt att begära ett registerutdrag för att få information om de personuppgifter vi har om dig. Det gör du hos: antingen Kontaktcenter eller direkt
till dataskyddsombudet på telefon 0171-525 00 eller per e-post kommun@habo.se. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.
Läs mer om dina rättigheter och hur Håbo kommun hanterar personuppgifter på
www.habo.se/personuppgifter

POSTADRESS

TELEFON VÄXEL

ORG.NR

HEMSIDA

E-POST

746 80 BÅLSTA

0171-525 00

212000-0241

www.habo.se

kommun@habo.se

BESÖKSADRESS

TELEFAX

Centrumleden 1

0171-527 01

1(1)

