Allmän information med anledning av Dataskyddsförordningen/GDPR
Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Lapplands kommunalförbund. Vi
gör allt vi kan för att skydda dem från obehöriga och tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Genom din kontakt med Lapplands kommunalförbund kan du till exempel vid ansökan om studier bli
registrerad i våra elevsystem men även andra system beroende på vad ditt ärende gäller.
Elevsystemen innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och eventuellt uppgifter från
folkbokföringsregistret samt information om dina studier hos oss. Personuppgifterna används för
administration av ditt ärende samt för viss statistik och forskning samt i enlighet med Arkivlagen. Alla
handlingar som kommer in till Lapplands kommunalförbund är allmänna handlingar om de inte
sekretessbeläggs i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen. Det är få dokument som
sekretessbeläggs i vår verksamhet.
Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälplig vid
hantering av dina personuppgifter, till exempel systemleverantörer eller samarbetspartners. Detta
personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som
dina personuppgifter samlats in för och i enlighet med avtal med Lapplands kommunalförbund.
Lapplands kommunalförbund kommer att behålla dina uppgifter så länge ditt ärende pågår och
därefter arkiveras dina uppgifter i enlighet med Arkivlagen och den av kommunalförbundet
fastställda dokumenthanteringsplanen.
Behandlingen av dina personuppgifter i Lapplands kommunalförbunds system sker med stöd av
rättslig grund. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i
dataskyddslagstiftningen.
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Lapplands kommunalförbund. Du har
rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Lapplands
kommunalförbunds verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör
du höra av dig omgående. Kontaktinformation finner du under rubriken ”Kontakt” nedan.
Klagomål till tillsynsmyndighet
Du kan kontakta Lapplands kommunalförbund med frågor eller klagomål som rör behandlingen av
dina personuppgifter. Du har även alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina
personuppgifter till Datainspektionen.
Dina rättigheter
Lapplands kommunalförbund kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att
hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Du har rätt till rättelse
av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.
Rätt till information
Du har rätt att ta del av de personuppgifter som Lapplands kommunalförbund behandlar om dig.
Detta gör du genom att skriftligen begära att få ett registerutdrag, i vilket det framgår vilka
personuppgifter som vi behandlar.
Du har rätt att få information om dina personuppgifter behandlas och, om så är fallet, få tillgång till
personuppgifterna och följande information:
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•Varför vi behandlar dem
•Vilka personuppgifter som vi behandlar
•Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt sådana belägna utanför EU/EES)
•Hur länge personuppgifterna behandlas
•Information om vilka rättigheter du har
•Information om varifrån personuppgifterna har samlats in
•Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Rätt att motsätta dig behandling
Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Lapplands
kommunalförbund har du rätt att när som helst göra invändningar mot den behandling som sker. Du
vänder dig då till den enhet (Lapplands gymnasium, Lapplands lärcentra eller Lapplands
kommunalförbunds kansli) som behandlar ditt ärende och dina personuppgifter.
Rätt till radering
Under vissa förutsättningar, till exempel när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och/eller
det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära
radering av dina personuppgifter. När vi har lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter gäller inte
rätten till radering.
Rätt till behandlingsbegränsning
Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att
endast omfatta lagring av personuppgifterna. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så
att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften, till exempel under tiden då
utredning pågår om uppgifternas korrekthet eller om du har rätt till radering.
Rätt till dataportabilitet
Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina
personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst. Den som behandlar
personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En
förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den
registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana
personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.
Rättigheter avseende automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering
Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om
sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas inte
om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om
beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till
detta.
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Behandling av personuppgifter inom kommunalförbundet
En personuppgift är information som går att koppla till en person. Det kan vara ett namn men det
kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en fysisk
levande person. Exempel på personuppgifter är namn, postadress, e-postadress,
fastighetsbeteckning, bankuppgifter, foto (om det går att identifiera personen i bilden) och
ljudupptagning.
Lapplands kommunalförbund samlar in och lagrar information när du till exempel skickar in en
skrivelse, ansökan eller gör en anmälan. I samband med att du lämnar in en ansökan/anmälan får du
information om hur vi kommer att behandla dina personuppgifter.
Genomgående använder vi begreppet "behandling", som omfattar alla olika åtgärder som involverar
personuppgifter, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring
och radering.
Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter
Lapplands kommunalförbund behandlar personuppgifter när det måste göras enligt gällande
lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden eller när det är nödvändigt för att utföra den
uppgift, det vill säga ändamålet, som avses. I samband med insamlingen informeras du om varför vi
behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer att
behandla dina personuppgifter.
Ta tillbaka samtycke
I de fall behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke har du när som helst rätt att
återkalla ditt samtycke som du har lämnat till Lapplands kommunalförbund.
Om du vill återkalla ett samtycke ska du kontakta Lapplands kommunalförbund. Du ska då uppge för
vilket ärende du väljer att återkalla ditt samtycke. När du har återkallat samtycket kommer vi att
upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet.
Kontakt
Har du frågor kring hur dina personuppgifter behandlas kan du vända dig kansliet eller till respektive
gymnasieskola och lärcentra. Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan under ”Kontakt”
http://lapplands.se/sv/Kontakt/
Har du allmänna frågor om integritetsskyddet i vår verksamhet kan du vända dig till vårt
dataskyddsombud på adressen:
dataskyddsombud@lapplands.se
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