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Nu stärks skyddet av dina personuppgifter 
 

I Hylte kommun är det viktigt att du vet hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Den 25 maj 2018 började vi följa den nya dataskyddsförordningen GDPR.  

 

Syftet med GDPR är att stärka din personliga integritet och särskilt din rätt till 

skydd av dina personuppgifter. GDPR gäller alla företag och organisationer 

inom EU som behandlar personuppgifter. Förordningen ersätter den svenska 

personuppgiftslagen. 

 
 

Vad är personuppgifter?  
En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig. Socialtjänsten behandlar 

personuppgifter för att kunna utföra det som är vårt uppdrag enligt lag. Ofta är de 

personuppgifter vi hanterar känsliga eller skyddsvärda men behövs för att kunna erbjuda rätt 

stöd och vård eller krävs för ett viktigt allmänt intresse. Bara personuppgifter som är 

nödvändiga för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag får behandlas. 

 

Personuppgifter som förekommer inom socialtjänsten är namn, personnummer, adress, 

kontaktuppgifter, uppgifter om anhöriga, utbildning, arbete, uppgifter om hälsa, ekonomi, 

etnicitet, religiös eller filosofisk övertygelse. I vissa fall förekommer även biometriska eller 

genetiska uppgifter och uppgifter om brott. 

 

Socialtjänstens verksamhet omfattas av sekretess och tystnadsplikt vilket betyder att uppgifter 

om dig inte lämnas ut till tredje part om stöd saknas i lag eller genom särskilt samtycke. 

 

 

Vad använder vi uppgifterna till?  
Socialtjänsten hanterar dina personuppgifter för att kunna: 

 Handlägga ditt ärende, utreda, dokumentera och meddela beslut.  

 Ta emot eller inhämta information från dig, annan myndighet eller offentligt register. 

 Administration, uppföljning och tillsyn av ditt ärende. 

 Genomföra kvalitetssäkringar, administration inom verksamheten samt statistiska 

ändamål. 

 

 

Varför får vi använda dina personuppgifter?  
Socialtjänsten har rätt att behandla personuppgifter som ett led av myndighetsutövning, för att 

fullgöra rättsliga förpliktelser eller när uppgifter utförs av allmänt intresse.  

 

Hur personuppgifter inom socialtjänsten får och ska behandlas styrs bland annat av lagar som 

GDPR, socialtjänstlagen (2001:453), lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 

(2001:454) och förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:637).  
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Hur hanterar vi uppgifterna? 
Arbets- och näringslivsnämnden är personuppgiftsansvarig för socialtjänstens verksamhet och 

ska säkerställa att alla behandlingar av personuppgifter har ett tydligt syfte, en rättslig grund 

och är skyddade.  

 

Socialtjänstens behandling av personuppgifter sker i personakter och i det digitala 

ärendehanteringssystemet Magna Cura dit endast personal med behörighet har tillgång. Vi 

har avtal med IT-samarbetspartners om att de inte får lämna uppgifter vidare. 

 

Du har rätt att ta del av dina personuppgifter, begära rättelse, begränsa och invända mot en 

behandling. Uppgifterna om dig kommer endast att behandlas i enlighet med de syften som 

dessa samlats in för och finns sparade så länge insatser pågår. Därefter kommer uppgifterna 

att gallras eller bevaras enligt gällande lagkrav i arkivlagen och socialtjänstlagen. 

 

 

Vill du veta mer? 
Har du frågar och funderingar om hur dina personuppgifter behandlas inom socialtjänsten, vill 

begära registerutdrag eller rättelse av lämnade uppgifter kontakta din socialsekreterare, 

integrationshandläggare eller behandlare. 

 

Kommunen har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till för ytterligare 

information. Om du har klagomål gällande hantering av personuppgifter har du rätt att inge 

dem till Datainspektionen. 

 

Mer om kommunens arbete med personuppgifter hittar du på hylte.se, eller fås via 

Kontaktcenter på tel. 0345-180 00 eller e-post: kommunen@hylte.se. 
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