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KOMMUNSTYRELSEN

Policy för hantering av personuppgifter i Munkedals
kommuns verksamheter.
Policyn omfattar samtliga kommunala bolag och nämnder i Munkedals kommun och
utgör ett komplement till gällande lagstiftning som reglerar behandling av
personuppgifter.
Syftet med policyn är att säkerställa att kommunen hanterar personuppgifter enligt
såväl gällande lagar som kommunens riktlinjer.
De som är i kontakt med kommunen ska kunna känna sig trygga med att deras
personuppgifter hanteras på ett respektfullt sätt. Kommunen ska inte hantera
personuppgifter i onödan eller på ett sådant sätt att uppgifter riskerar att hamna i
orätta händer. Varje behandling av personuppgifter ska ske med hänsyn till den
enskildes personliga integritet och rättigheter.
Det ska finnas ett dataskyddsombud för varje nämnd och bolag. Varje behandling
ska ske i enlighet med gällande lagstiftning.
Följande grundläggande principer ska tillämpas vid behandling av personuppgifter:
•
•
•

•

•
•
•
•

Behandlingen ska vara laglig, korrekt och öppen gentemot den registrerade
Åtkomstbegränsning: endast den som är behörig ska få åtkomst till
personuppgifterna
Uppgiftsminimering: endast de uppgifter som är relevanta för ändamålet
ska samlas in. Insamlade personuppgifter ska vara korrekta och
uppdaterade.
Ändamålsbegräsning: ett särskilt och uttryckligt ändamål ska vara fastställt
före en behandling påbörjas. Hantering av personuppgifter utöver detta
ändamål kan vara otillåtet då det kan vara oförenligt med det ursprungliga
ändamålet
Lagringsminimering: insamlade personuppgifter får bara bevaras så länge
det är nödvändigt för ändamålet (om inte annan lagstiftning säger annat)
Integritet och konfidentialitet: personuppgifterna ska skyddas genom
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder baserade på kända risker
Ansvar: personuppgiftsansvarig ska kunna visa att behandling av
personuppgifter sker enligt principerna
Riskminimering: all behandling av personuppgifter ska utföras på ett sådant
sätt att risken för skada minimeras.
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