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Information till förtroendevalda i Bjuvs kommun om hur
kommunen behandlar deras personuppgifter
Enligt den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR, ska en personuppgiftsansvarig
tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som
sker under dennes ansvar.
Informationen avser behandlingen: Administration av förtroendevalda
Personuppgiftsansvarig nämnd:
Kommunstyrelsen
Telefonnummer: 042-458 50 00
E-post: info@bjuv.se
Dataskyddsombud
Aulona Vejsa
Telefonnummer: 042 – 458 56 62
E-post: aulona.vejsa@bjuv.se

Ändamål med behandlingen
Kommunen behandlar personuppgifter för att kunna administrera förtroendevaldas
kontaktuppgifter, för att administrera val/vakanser, för att kunna upprätta lagenliga
protokoll och mötesanteckningar, samt i förekommande fall för att kunna administrera
motioner, interpellationer och medborgarförslag. Personuppgifterna kommer även att
behandlas i närvarolistor. Syftet med det senare är att kunna administrera
sammanträdesarvoden och övriga ersättningar som de förtroendevalda har rätt till
med anledning av sina politiska uppdrag.

Rättslig grund för behandlingen
Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt
intresse.

Mottagare av personuppgifter
Personuppgifterna kommer att hanteras av de handläggare som arbetar med politiskt
stöd. Kommunens lönekonsulter kommer att vara mottagare av personuppgifterna för
att de ska kunna göra arvodesutbetalningar. På kommunens hemsida publiceras
namn på förtroendevalda i syfte att informera allmänheten. Uppgifter som skickas in
till en myndighet kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge detta inte
hindras av sekretess.

De registrerades rättigheter
Du som lämnar personuppgifter har rätt att begära ut ett registerutdrag över
uppgifterna, begära rättelse samt, i tillämpliga fall, radering och dataportabilitet. Du
har rätt att invända mot vissa behandlingar. Läs mer om dina rättigheter på
Integritetsskyddsmyndighetens hemsida, www.imy.se.
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Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller
I förtroendemannaregistret behandlas uppgifter om namn, personnummer, adress,
telefonnummer, partitillhörighet, politiska uppdrag och e-postadresser. I
närvarolistorna behandlas namn och partitillhörighet. I protokoll, mötesanteckningar,
motioner, interpellationer och frågor förekommer uppgifter om namn och politisk
tillhörighet.

Lagringstid
Personuppgifterna sparas för eventuella gåvor beroende på tjänstgöringstidens
längd. Personuppgifterna kan också sparas för forsknings- och statistikändamål. I
övrigt gallras eller arkiveras personuppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning.

Information om hur man klagar till tillsynsmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet i ärenden om
personuppgiftsbehandling. Har du klagomål angående hur dina uppgifter hanterats
kan du vända dig till dem. Du kan också kontakta kommunstyrelsens
dataskyddsombud om du har frågor eller synpunkter på personuppgiftsbehandlingen.

Övriga upplysningar
Personuppgifterna samlas in från de registrerade, men även från andra källor, såsom
den förtroendevaldes parti och kommuninvånarregistret KIR som bygger på
folkbokföringsuppgifter från Skatteverket.
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