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POLICY FÖR HANTERING  
AV PERSONUPPGIFTER  
I ÖCKERÖ KOMMUN 
 

Syftet med Öckerö kommuns policy för hantering av personuppgifter är att invånare, företagare, 
besökare samt övriga som kommer i kontakt med Öckerö kommun ska kunna känna sig trygga med att 
deras personuppgifter hanteras på ett säkert sätt, att kommunen inte hanterar personuppgifter i onödan 
och att de personuppgifter som kommunen hanterar inte riskerar att hamna i orätta händer. 
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. 

Denna policy omfattar samtliga nämnder i Öckerö kommun och utgör ett komplement till gällande 
lagstiftning som reglerar behandling av personuppgifter. Policyn sätter de ramar som behöver iakttas 
vid hantering av personuppgifter och kompletteras med riktlinjer och rutiner som på ett mer detaljerat 
sätt stödjer verksamheterna i process- och hanteringsfrågor. 

 
Personuppgiftshantering 
I Öckerö kommun ska all hantering av personuppgifter ske med den enskildes integritet i fokus. 
Följande principer ska alltid följas: 

• Varje behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med gällande lagstiftning 

• Behandlingen ska vara laglig, korrekt och öppen gentemot den registrerade 

• Innan behandling påbörjas ska ett särskilt och uttryckt ändamål vara fastställt 

• Endast de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet ska samlas in 

• Åtkomst till personuppgifter ska begränsas till de som är behöriga 

• Personuppgifter ska inte sparas längre än vad som är nödvändigt för ändamålet, om inte lag anger 
annat  
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Organisatoriska och tekniska förutsättningar  
Öckerö kommun ska vid planering av olika verksamheter säkerställa att det ges såväl organisatoriska 
som tekniska förutsättningar att uppfylla de krav som gäller enligt dataskyddslagstiftning.  
 
Kontroll över personuppgiftsbehandlingar  
Öckerö kommun ska ha kontroll över verksamhetens behandlingar av personuppgifter.  

Kommunstyrelsen ska definiera ansvaret mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder för de 
personuppgifterbehandlingar som sker för en annan nämnds räkning eller då det föreligger ett 
gemensamt personuppgiftsansvar. 
 
Registrerades rättigheter  
Öckerö kommun ska vara tillmötesgående och förberedd på att hjälpa de registrerade att tillvarata sina 
rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen.  
 
Personuppgiftsansvar och samordnande ansvar  
Varje nämnd är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den hantering av personuppgifter som sker 
inom nämndens verksamhet och ansvarsområde.  

Kommunstyrelsen ska leda, samordna och stödja verksamheternas arbete med att uppfylla kraven i 
dataskyddslagstiftningen. Kommunstyrelsen ska vid behov utfärda kompletterande riktlinjer för 
behandling av personuppgifter samt ta fram mer detaljerade rutiner, mallar och annat underlag som 
underlättar de personuppgiftsansvarigas fullgörande av sitt ansvar. Detta stöd innefattar inte någon 
inskräkning eller begränsning av respektive personuppgiftsansvarigs ansvar. 


