
 

Personuppgiftspolicy 

Behandling av personuppgifter hos Höglandets samordningsförbund 

 

Bakgrund 
Höglandets samordningsförbund är ett samordningsförbund utifrån lagen om finansiell samordning 
(2003:1210). 2018 trädde dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, i kraft i Sverige och i övriga EU.  

Samordningsförbundet har sett över hantering av personuppgifter utifrån dataskyddsförordningen. 
Detta dokument beskriver förbundets dataskyddspolicy samt hur vi arbetar med dataskydd och 
personuppgifter. Med personuppgift menas all slags information som kan knytas till en fysisk person 
som är i livet, till exempel personnummer, namn, adress, behov av specialkost, foton och filmer.  

Hantering av personuppgifter 

Samordningsförbundet värnar varje människas okränkbara, lika värde och rätt till integritet. De 
personuppgifter förbundet hanterar berör anställda och ledningsgrupper inom förbundet och 
insatser som förbundet finansierar, personer som bjuds in till och anmäler sig till evenemang samt 
uppgifter på hemsidan och i mejlkontakter. 

Samordningsförbundet följer dataskyddsförordningen med gällande lagstiftning i Sverige för 
hantering av personuppgifter 

• personuppgifter samlas bara in när det krävs för verksamheten och som det finns rättslig 
grund för att samla 

• var personuppgifter lagras dokumenteras i förbundets registerförteckning 

• personuppgifterna lagras på ett säkert sätt enligt förbundets Informationshanteringsplan 

• förbundet har utsett förbundschefen att vara kontaktperson för frågor gällande behandling 
av personuppgifter 

• samordningsförbundets styrelse har utsett ett dataskyddsombud (DSO), se nedan. 

Höglandets samordningsförbund har en registerförteckning över samtlig behandling av 
personuppgifter. Av förteckningen framgår vem som är personuppgiftsansvarig, beskrivning av 
personuppgiftsbehandling, varför aktuella personuppgifter samlas in och lagras, gallringstider för 
lagring av personuppgifter, vilken rättslig grund som personuppgiftsansvarig åberopar samt vilka 
personuppgiftsbiträden förbundet anlitar. 

Dataskyddsorganisation 

• Styrelsen för Höglandets samordningsförbund är personuppgiftsansvarig för förbundet, ett 
ansvar som inte kan delegeras.  

• Styrelsen har utsett ett dataskyddsombud (DSO) som fungerar som en internrevisor när det 
gäller behandling av personuppgifter inom förbundet och som även har kontakten med 
Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifterna till DSO finns bland annat angivna på 
förbundets hemsida.  

• Styrelsen har utsett förbundschefen till att vara företrädare för styrelsen vad gäller 
personuppgiftshantering.  

• Förbundet upprättar personuppgiftsbiträdesavtal med externa tjänsteleverantörer som 
anlitas. I avtal regleras att leverantören följer dataskyddsförordningen och gällande 
lagstiftning. 
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Dataskyddsombud 

Erik Selander på Höglandsförbundet är dataskyddsombud. 

Telefon: +46 (0) 381-67 95 08, e-post: dataskyddsombud@hoglandet.se  

Vad insamlade personuppgifter används till 

Personuppgifterna används för särskilda uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Det betyder att 
personuppgifter som samlas in för ett visst redovisat syfte inte får användas för helt andra syften. 

Personuppgifter samlas in för att samordningsförbundet ska kunna 

• sprida information och kommunikation om förbundet, arrangemang och verksamheter som 
helt eller delvis finansieras av förbundet  

• för uppföljning av verksamheter 
• tjänstetillsättningar, lön- och arvodeshantering, personaladministration och 

ekonomihantering samt uppgifter till andra myndigheter.  

 

Hur personuppgifter samlas in och hanteras 
 

• Personuppgifter samlas in genom anmälningar till evenemang eller begäran om information. 

• Genom anmälan av valda representanter till ledningsgrupper (styrelse, beredningsgrupp, 
styrgrupp med mera). 

• Anställningar i förbundet. 

• Av förbundet finansierade verksamheter hos medlemsparterna. 

• Genom mejl som skickas till och från förbundet. 

I förbundets registerförteckning anges hur och på vilken rättslig grund som data sparas och hur 
samtycke ges där så krävs. Ingen i förbundet får samla in personuppgifter utan förbundschefens 
godkännande. 

Lagring 
Var de insamlade uppgifterna lagras beror på reglerna för respektive register, detsamma gäller tiden 
för hur länge uppgifterna kommer att lagras. Informationshanteringsplanen för Höglandets 
samordningsförbund reglerar gallringsrutiner.  

Rätten till radering 
Var och en som är registrerad har rätt att få tillgång till sina uppgifter och få felaktiga uppgifter 
rättade. Personen har också rätt att ta tillbaka sitt samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder 
finns, få sina uppgifter raderade. 

Lagring och säkerhet 
För personuppgiftsbiträden som förbundet anlitar regleras lagring och säkerhet i avtal som innebär 
att biträdet uppfyller dataskyddsförordningen och gällande lagstiftning. 
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