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Information om hur socialförvaltningen behandlar 

dina personuppgifter. 
 
Socialförvaltningen är personuppgiftsansvarig för uppgifter som du lämnar 
och som du kommer att lämna under handläggningen, angående ansökan 
om bistånd enligt socialtjänstlagen och/eller begäran om insatser enligt 
Lagom stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS. 
  
Vilka syften finns med behandlingen av dina personuppgifter? 
• Handläggning, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av ärendet 
enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, lagen om riksfärdtjänst och lagen om färdtjänst 
(myndighetsutövning).  
• Samverkan med andra myndigheter enligt lagstadgade krav (en så kallad 
rättslig förpliktelse).  
• För statistik, fakturering, arkivering samt för att utföra uppgift som är 
nödvändig enligt en annan lag eller förordning (allmänt intresse).  

 
Vilka kommer att ha tillgång till dina personuppgifter?  
• Handläggaren för handläggning av din ansökan.  
• Administrativ personal som arbetar med systemet där dina 
personuppgifter registreras.  
• Utförare för utförande av beviljade insatser.  
• Avgiftshandläggare/ekonomicontroller för beräkningar och uppföljning av 
avgifter.  

 
Hur används sekretessbelagda uppgifter?  
• Med stöd i en annan lag, förordning, riktlinjer, allmänna råd och regler 
inom området, alternativ med ditt samtycke.  

 
Hur länge sparas dina personuppgifter?  
Huvudregeln är att dina uppgifter sparas i fem år efter avslutat ärende och 
sedan förstörs eller raderas uppgifterna. Det finns undantag från 
huvudregeln. Undantaget gäller för personer som är födda dag 5, 15 och 25 i 
varje månad, där uppgifter arkiveras i forskningssyfte. 
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Vad har du för rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter?  
Du har rätt att få veta i vilka register dina personuppgifter förekommer och 
i vilket sammanhang. Du kan då vända dig till Härjedalens kommun växel 
0680-161 00 eller via E-post: kommun@herjedalen.se 

 
Rättelse av personuppgifter 
Du har också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, om du anser 
att dina personuppgifter är felaktiga. Ett exempel kan vara om du upptäcker 
att ditt namn har stavats fel eller det blev fel postnummer. Om du har frågor 
eller funderingar kring behandlingen av dina personuppgifter kan du läsa 
mer på https://www.herjedalen.se/ovrigt-sokbart/om-
webbplatsen/dataskyddsforordningen-gdpr.html  
 
 
Om du har kontaktat oss och fortfarande är missnöjd med behandlingen av 
dina personuppgifter kan du lämna ett klagomål till 
Integritetskyddsmyndigheten: https://www.imy.se/ som är en 
tillsynsmyndighet och ser till att dataskyddslagstiftningen följs vid 
behandling av personuppgifter. 
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