HUR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER
Från och med 25 maj 2018 gäller nya regler inom EU för hur personuppgifter
ska behandlas. Reglerna samlas i den nya dataskyddsförordningen GDPR ,
som framför allt syftar till att stärka integritetsskyddet för enskilda individer.
Samordningsförbundet NNV Skåne är angelägna om att de personuppgifter
som samlas in, lagras och hanteras hos förbundet sker på ett tryggt och
säkert sätt och i enlighet med dataskyddsförordningen.
Dataskyddsombud
Samordningsförbundet NNV Skåne är skyldig att utse dataskyddsombud till
Datainspektionen. Förbundet har anmält Roger Broberg från Arkiv IT som
dataskyddsombud till Datainspektionen.
Dataskyddsombudet är den person som har särskilt ansvar för att se till att
dataskyddslagstiftningen efterföljs. Dataskyddsombudet är en fysisk person.
Personuppgiftsansvarig
Samordningsförbundets styrelse är ansvarig för behandlingen av alla berörda
personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är den juridiska personen som
ansvarar för personuppgifter. Det är även personuppgiftsansvarig som har
kontakt med de registrerade och ansvarar för att informera sådana om
behandling av personuppgifter.
Personuppgiftsbiträde
Personuppgiftsbiträdet är den som behandlar personuppgifter för den
personuppgiftsansvariges räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid
utanför den egna organisationen/personuppgiftsansvarig och är i regel en
juridisk person.
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INTEGRITETSPOLICY
Vi vill informera hur vi hanterar dina personuppgifter utifrån
bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (2016/679)
Samordningsförbundet NNV Skåne, Importgatan 1, 262 73 Ängelholm
organisationsnummer 222000-3244 är personuppgiftsansvarig.
För samordningsförbundet är det nödvändigt att hantera och lagra relevanta
person- och kontaktuppgifter. Syftet är att kunna arbeta effektivt och
lagenligt med samordningsförbundets medelstilldelning, utbetalningar,
ansökningar, beslutsprocesser och revision. Som laglig grund för detta är det
i första hand vår rättsliga förpliktelse som myndighet.
Om du som samverkanspart inom Samordningsförbundet NNV Skåne
ansöker om finansiering av insatser, medverkar på samordningsförbundets
möten antingen som ledamot eller tillfällig besökare lagras dina
personuppgifter för den tiden förbundet är ålagd att spara materialet utifrån
gällande beslut, lagstiftning, arkivering och revision. Vi sparar inte uppgifter
längre än nödvändigt om vi inte måste för att uppfylla andra lagliga krav.
Samordningsförbundet NNV Skåne lämnar endast vidare nödvändiga
personuppgifter till vår utförare av ekonomi och redovisningstjänsten via
biträdesavtal samt till berörda myndigheter såsom skatteverket. Vi överför
inte dina uppgifter till tredje land. Vi skyddar dina uppgifter med lämplig
säkerhet.
Om du vill ha ett utdrag på dina uppgifter kan du få det kostnadsfritt en gång
per år. Du kan även få rättelse, begränsning eller bli borttagen genom att
kontakta vårt dataskyddsombud på medan e-postadress. Ovan gäller för
uppgifter vilka inte styrs av andra lagar eller regler.
Har du frågor eller en begäran vänligen kontakta förbundets
dataskyddsombud epost dataskydd@finsamnnvskan.se
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