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Behandling av personuppgifter enligt GDPR
i äldrenämndens verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
om behandling av personuppgifter enligt GDPR i
äldrenämndens verksamhet.
2. Äldrenämnden uppdrar åt förvaltningschefen att i samråd
med dataskyddsombudet göra nödvändiga uppdateringar av
ärendet. Väsentliga uppdateringar anmäls till äldrenämnden.

Margareta Östrand
Tf. förvaltningschef

Patric Rylander
Bitr. förvaltningschef

Sammanfattning
Varje myndighet är personuppgiftsansvarig för behandling av
personuppgifter som sker i myndighetens verksamhet.
Vid behandling av personuppgifter måste svenska myndigheter
följa dataskyddsförordningen (GDPR), samt Lag med
kompletterande bestämmelser om tillämpning av EU:s
dataskyddsförordning (2018:218), som förtydligar under vilka
förutsättningar personuppgifter får behandlas med stöd av GDPR.
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I Stockholms stad är varje nämnd personuppgiftsansvarig för all
behandling av personuppgifter inom sin verksamhet.
I ärendet beskrivs hur äldrenämnden samlar in, använder, lämnar ut
och lagrar personuppgifter, samt vilka rättigheter en privatperson
har gentemot äldrenämnden som personuppgiftsansvarig.
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Bakgrund
EU:s dataskyddsförordning kallad GDPR (General Data Protection
Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018 i samtliga EU-länder.
GDPR skapade ett nytt regelverk för hantering av personuppgifter i
samtliga medlemsländer.
GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).
Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra
skyddet för EU:s medborgare när deras personuppgifter behandlas
och särskilt vid elektronisk informationshantering och
informationsutbyte.
Alla företag, organisationer och myndigheter är
personuppgiftsansvariga och måste följa de nya reglerna.
I Stockholms stad är varje nämnd personuppgiftsansvarig för all
behandling av personuppgifter inom sin verksamhet.
Ärendet
Äldrenämnden hanterar olika personuppgifter i sin verksamhet
genom att samla in, använda, lämna ut och lagra personuppgifter.
Ärendet beskriver hur behandling av personuppgifter ska ske på ett
lagligt och korrekt sätt samt vilka rättigheter en privatperson har
gentemot äldrenämnden beträffande behandling av hens
personuppgifter.
För närvarande pågår ett stadsövergripande arbete i Stockholms stad
beträffande den praktiska tillämpningen av GDPR.
Äldreförvaltningen kommer att följa det stadsövergripande arbetet.
Nämndens dataskyddsombud ingår redan i stadsledningskontorets
nätverk.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreförvaltningens stab.
Samverkan med de fackliga organisationerna har skett i
förvaltningsgruppen den 16 april 2019.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att äldrenämnden:
1. godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande om behandling av
personuppgifter enligt GDPR i äldrenämndens verksamhet.
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2. uppdrar åt förvaltningschefen att i samråd med
dataskyddsombudet göra nödvändiga uppdateringar av
ärendet. Väsentliga uppdateringar anmäls till äldrenämnden.

Jämställdhetsanalys
Förslaget berör alla oavsett kön och äldreförvaltningens bedömning är
att förslaget ger förutsättningar till ett gott integritetsskydd för alla
medborgare oavsett kön.
Bilaga:
1. Beskrivning av hur äldrenämnden behandlar personuppgifter
i enligt GDPR
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