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Information om behandling av personuppgifter
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft.
Dataskyddsförordningen ger dig ett starkare skydd och säkerställer att personuppgifter
endast hanteras när det finns giltiga och nödvändiga skäl för detta.
Kultur- och utbildningsnämnden i Kiruna kommun, nedan kallad KUN, har tagit emot
personuppgifter från dig. Du har därmed enligt dataskyddsförordningen rätt att få
följande information om behandlingen av dina personuppgifter.
Kontaktuppgifter
KUN är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandling av dina
personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Postadressen är Kultur- och
utbildningsnämnden, Kiruna kommun, 981 85 Kiruna och kan nås på telefonnummer
0980-70 000 och e-post kultur-utbildning@kiruna.se.
Dataskyddsombudet når du på dataskyddsombud@kiruna.se.
Ändamål, rättslig grund samt kategorier av personuppgifter
KUN registrerar dina personuppgifter för att kunna behandla ditt ärende hos oss. Den
rättsliga grunden för behandlingen är skollagen och/eller kommunallagen.
KUN behandlar endast de personuppgifter som behövs för att ärendet ska kunna
hanteras. Vi behandlar därför endast de personuppgifter som efterfrågas för respektive
ändamål.
Mottagare av uppgifter
Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av KUN. Uppgifterna kan komma
att överlämnas till personuppgiftsbiträden. KUN kommer i övrigt endast att lämna ut
uppgifterna om det krävs enligt lag eller när det behövs för att utföra en rättslig
förpliktelse som KUN omfattas av. KUN kommer inte att överföra personuppgifterna
till en mottagare i ett tredjeland eller en internationell organisation.
Tid för lagring
KUN kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som ditt ärende är
pågående hos KUN. Därefter kommer dina uppgifter att arkiveras enligt KUN:s
dokumenthanterings- och gallringsplan och arkivlagen.
Dina rättigheter
Du har, i egenskap av registrerad, ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.
-

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som behandlas och avser
dig
Du har rätt att, en gång per år utan kostnad, begära ett registerutdrag av de
personuppgifter som behandlas och avser dig
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter
Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, bland annat om
uppgifterna behandlas felaktigt eller om rättslig grund saknas
Du har rätt att framställa en begäran om dataportabilitet samt en rätt att
begära begränsning av personuppgiftsbehandlingen
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter
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-

Du har rätt att återkalla ett samtycke om grunden för behandlingen är samtycke

Din begäran enligt någon av ovan punkter ska lämnas in till den nämnd som behandlar
dina personuppgifter, dvs där ditt ärende pågår.
Förekomst av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering
Dina insamlade personuppgifter kommer inte att användas för automatiserat
beslutsfattande eller profilering.
Rätt att inge klagomål
Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina
personuppgifter. Du har rätt att inge klagomål avseende behandling av dina
personuppgifter till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.

