Samordningsförbundet Väst
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Personuppgiftshantering hos Samordningsförbundet Väst 222000–2030
EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) gäller för all behandling av personuppgifter från och med den 25 maj
2018. Lagen ska skydda den enskildes integritet vid behandling av personuppgifter.
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i
livet. Som exempel kan nämnas namn, personnummer, fotografier, ljudupptagningar med mera.
Personuppgifter om dig behandlas bara om det finns laglig grund. En sådan laglig grund kan vara ett aktivt
samtycke från dig. Andra rättsliga grunder är om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett
avtal med den registrerade.
Samordningsförbundet Väst är verksamt via sina medlemsparter/myndigheter och personalen använder de
hanteringsregler och rutiner som finns inom respektive myndighet där personalen har sin anställning.
Hur hanterar vi personnummer?
Vi kommer bara att behandla personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt
för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.
Informationsskyldighet:
Alla som behandlar personuppgifter har en skyldighet att informera om den behandling som utförs.
Alla har rätt att få veta för vilket ändamål som personuppgifterna kommer att behandlas, med vilken laglig
grund samordningsförbundet behandlar dina uppgifter och hur länge dina personuppgifter kommer sparas.
Rättigheter:
Om de personuppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att begära rättelse.
Om behandlingen grundar sig på samtycke har du rätt att ta tillbaka samtycket.
I vissa fall föreligger också rättigheter till radering, begränsning och invändning.
Alla har rätt att begära ett registerutdrag från förbundet med information om behandlingar av egna
personuppgifter.
Se vidare information om GDPR och Samordningsförbund http://www.finsam.se/rad_och_stod/gdpr
Vid frågor om behandling av personuppgifter hos förbundet kontakta förbundschef Gudrun Emilsdottir
gudrun.emilsdottir@sofvast.se 0522-69 5133.
Dataskyddsombud är JP-infonet, kontaktperson Mattias Arenius dso.sofvast@jpinfonet.se 08- 462 65 62.
Om du har klagomål på förbundets behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in klagomål till
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
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