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Förordnande som personuppgiftsombud

Förslag till beslut
Servicenämnden utser den administrativa chefen Annika Rapp till
personuppgiftsombud.
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Den tidigare datalagen ersattes 1988 av personuppgiftslagen (PUL),
vars syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet
kränks genom behandling av personuppgifter. Med personuppgifter
avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till
en fysisk person som är i livet. PUL omfattar i princip all
behandling av personuppgifter oavsett om detta sker automatiskt
eller inte. Till behandling räknas exempelvis insamling, registrering,
bearbetning och sammanställning av uppgifter som kan hänföras till
en fysisk person.
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Bestämmelserna i PUL gäller dock inte inom de verksamhetsområden där det finns annan lag eller förordning som reglerar
behandlingen av personuppgifter. I exempelvis socialtjänstlagen
finns särskilda bestämmelser för behandling av personuppgifter.
Den personuppgiftsansvarige är enligt PUL skyldig att anmäla
behandling av personuppgifter till datainspektionen. Av
bestämmelserna i PUL följer att servicenämnden inom sitt
verksamhetsområde är personuppgiftsansvarig, vilket bl.a. innebär
att nämnden svarar för att personuppgifter
-

Behandlas bara om det är lagligt.
Alltid behandlas på ett korrekt sätt.
Samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och
berättigade ändamål.
Inte bevaras under längre tid än vad som än nödvändigt med
hänsyn till ändamålet för behandlingen.

Nämnden kan dock utse ett personuppgiftsombud som har till
uppgift att se till att personuppgifter behandlas i enlighet med
bestämmelserna i PUL. I augusti 2007 utsåg servicenämnden den
dåvarande administrativa chefen Christer Edfeldt till sådant ombud.
Förvaltningen föreslår nu att nämnden utser den nya administrativa
chefen Annika Rapp som servicenämndens personuppgiftsombud
och därmed upphäver beslutet från 2007.
Personuppgiftsombudet svarar för att behandlingen av personuppgifter sker på ett lagligt och korrekt sätt genom att bl a
-

-

kartlägga, granska och fortlöpande kontrollera pågående
behandlingar av personuppgifter,
hålla nämnden underrättad om förhållanden som rör
behandling av personuppgifter och påtala eventuella brister,
bedriva rådgivning till organisationens ledning och personal
och se till att berörd personal har den information och
utbildning som krävs,
se till att det finns administrativa och tekniska åtgärder för
IT-säkerhet,
rådfråga och samråda med datainspektionen.
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