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Information om personuppgiftsbehandling inom 

Höglandets samordningsförbund – hemsida och mejllistor 
 

Introduktion  
Höglandets samordningsförbund behandlar personuppgifter i enlighet med EU-direktivet 

GDPR, General Data Protection Regulation. När dina personuppgifter registreras har du enligt 

lag rätt att få viss information, vilket du får i det här dokumentet.  

Som deltagare/ledare i styrelse, beredningsgrupp och/eller olika aktiviteter inom Höglandets 

samordningsförbund behandlas personuppgifter om dig. De uppgifter som registreras är 

nödvändiga för att Höglandets samordningsförbund ska kunna sköta kontakten med dig och 

uppdatera hemsidan med relevant information.  

Personuppgiftsansvarig 
Styrelsen för Höglandets samordningsförbund är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 

dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med den personuppgiftsansvarige genom 

att vända dig till ordföranden i styrelsen. Du kan också kontakta oss på 

hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se  

Vem hanterar personuppgifterna 
Dina personuppgifter hanteras av förbundschefen. Hemsidan administreras av 

förbundschefen. Förbundschefen samt assistenten på Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden har också administrationsrättigheter. Driften och säkerheten för hemsidan sköts 

av Jönköpings kommuns dataavdelning på egna servrar och ingen överföring sker till tredje 

land. 

Vad registreras 
Registrering sker av arbetsrelaterade mejladresser, i listor i e-postsystem, samt på relevant 

sida på förbundets hemsida. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att du ska 

kunna få information och för att Höglandets samordningsförbund ska ha aktuell och relevant 

information på hemsidan www.finsamjonkopingslan.se/hoglandet. 

Lagringstiden 
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra 

förpliktelser enligt ovan. När du inte längre har funktionen inom förbundet kommer dina 

uppgifter att raderas.  

Dina rättigheter 
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få 

tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga 

personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och 

begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. 

En begäran om något av det nämnda kan skickas till oglandetssamordningsforbund@nassjo.se 

Skulle du uppleva att Höglandets samordningsförbund inte behandlar dina personuppgifter 

korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att 

lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder 

dig till oss i första hand.  


