Policy för behandling av personuppgifter

1 Inledning
Göteborgs Stad Valnämnd är personuppgiftsansvarig och värnar om din personliga integritet. I vår
personuppgiftspolicy kan du läsa hur vi säkerställer att vi hanterar dina personuppgifter på ett
ansvarsfullt sätt. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan utöva dem.
Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. Den nya lagen förkortas ofta DSF
(Dataskyddsförordningen) eller GDPR (General Data Protection Regulation). Lagen innebär för oss inom
Göteborgs Stads valnämnd att vi måste fortsätta ha god ordning på de personuppgifter vi samlar in och hanterar
och endast använda dem i rätt syfte. Vi måste dessutom förbättra vår information kring hur vi hanterar
personuppgifter i vår verksamhet. Alla väljare, röstmottagare och medarbetare ska kunna känna förtroende för att
vi hanterar deras personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till,
vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Detta sker i
praktiken genom hänvisning till denna policy.
Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till
oss på valnamnden@stadshuset.goteborg.se eller ringa 031-365 00 00.

2 Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna genomföra allmänna val och administrera ditt uppdrag som
röstmottagare, för att kunna samordna utbildning, för utbetalning av arvoden samt för att kunna komma i kontakt
med dig. Se nedan för vilka personuppgifter vi behandlar.

3 Rättslig grund för behandlingen
Behandlingen av dina personuppgifter bygger på laglig grund, avtal och allmänt intresse vilket lämnas när du
skickar in din intresseanmälan för att arbeta som röstmottagare. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som
behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Laglig grund
Vi behandlar personuppgifter med stöd i lag, via så kallad rättslig förpliktelse, till exempel genom förekomsten av
personuppgifter på väljarförteckningar och i röstlängder.
Avtal
Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av det avtal du ingår med oss i samband med anställning. Vi
behandlar dina personuppgifter för de uttalade syften som framgår av avtalet och i den utsträckning som krävs för
att vi ska kunna uppfylla avtalet och betala ut arvode och lön.
Allmänt intresse
Vi behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om arbete skickas in till Valnämnden samt vid
avlagd intresseanmälan på goteborg.jobbaival.se. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna administrera
ansökningarna och tillsätta utlysta tjänster och vakanser som valarbetare. Behandlingen för tillsättning av
tjänsterna sker som ett led i valnämndens uppdrag att anordna allmänna val och övrig behandling för att utföra en
uppgift av allmänt intresse.

4 Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har en rättslig grund, se ovan. Nedan följer exempel på
personuppgifterna vi behandlar:
-

Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Personnummer
Fotografier/bilder
Bankrelaterade uppgifter för utbetalning av arvode/lön

-

Uppgifter som du självmant och frivilligt uppger i fritext när du kommunicerar med oss.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi få tillgång till dina personuppgifter på två olika sätt. Antingen genom att du själv uppger dem för oss eller att vi
får uppgifterna tillhanda via tredje part.
Vi behandlar personuppgifter som du självmant uppger:
-

När du söker anställning hos oss eller lämnar intresseanmälan om att arbeta på goteborg.jobbaival.se
När du besöker oss, skickar e-post eller kontaktar oss via telefon och brev.
När du svarar på enkäter och undersökningar vi skickar ut.

Vi behandlar personuppgifter som vi får genom tredje part
-

Via Skatteverkets folkbokföringsregister vilket ligger till grund för röstlängdens innehåll.

Vem får ta del av dina personuppgifter?
Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.
Endast personer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter och Valnämndens åtaganden
ska ha tillgång till personuppgifter.
Information som kommuniceras med valnämnden blir som regel allmän handling. Personuppgifter kan således
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Så länge
det inte har en avgörande betydelse för sekretessbedömningen har Valnämnden ingen rätt att efterforska till vem
uppgifterna lämnas ut. Valnämnden kommer alltså vid begäran dela personuppgifter med tredje part, förutsatt att
vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Som ett led i Valnämndens huvudsakliga arbete använder vi oss i vissa fall av personuppgiftsbiträden. De
personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och
instruktioner som Valnämnden har lämnat för behandling. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får
aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med Valnämnden
omfattar. När personuppgifter ska behandlas av personuppgiftsbiträde upprättas ett så kallat
personuppgiftsbitträdesavtal. Valnämnden använder personuppgiftbiträden för olika typer av IT-tjänster.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång,
förstöring samt andra incidenter som kan innebära en risk för din integritet. Vi har avtal med våra IT-leverantörer
rörande IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.
Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla avtalet med dig, exempelvis vid frågor
om löne-/ arvodesutbetalning, samt för att bevaka våra rättigheter där vi har stöd i lag eller i riktlinjer. Vi tar bort
(gallrar) dina uppgifter i enlighet med vår dokumenthanteringsplan.

5 Dina rättigheter
Begäran om rättelse eller radering
Genom att logga in på Min sida med Bank-ID/Mobilt Bank-ID på gotebrg.jobbaival.se, kan du redigera dina
uppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas.
Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att invända mot sådan
behandling på sätt som följer av dataskyddsförordningen eller nationell integritetslagstiftning. Efter en sådan
begäran prövar vi om det finns skäl för sådan ändring. Dina rättigheter att få dina uppgifter raderade är
begränsade eftersom vi är en offentlig myndighet.
Begäran om registerutdrag
Du har rätt att begära utdrag från våra register/system i vilka personuppgifter om dig behandlas. I ett sådant
utdrag får du besked om vilka personuppgifter Valnämnden behandlar och i vilka sammanhang. Fyll i blanketten
och skicka till oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/1dab7892-0755-4cb0-a9815081d9afdd3e/RA9023+Registerutdragsblankett.pdf?MOD=AJPERES
Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet får du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa
registreras och blir en allmän handling.
Datainspektionen
Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter och dataskydd i Sverige. Du har rätt att
lämna klagomål kring behandling av personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen
återfinns på www.datainspektionen.se.

6 Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig:
E-postadress: valnamnden@stadshuset.goteborg.se
Telefonnummer: 031 365 00 00
Adress: Norra Hamngata 14, 404 82, Göteborg
Valnämndens dataskyddsombud:
Abtin Kronold
E-post: abtin.kronold@intraservice.goteborg.se
Ange valnämnden för enklare handläggning i kontakt med dataskyddsombudet

