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Behandling av personuppgifter
Dalslands miljö- och energiförbund, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande
lagstiftning. Från 25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även
kallad GDPR) och enligt Sveriges dataskyddslag.
Vilka personuppgifter vi sparar och behandlar varierar, beroende på situation. Detsamma
gäller för hur länge uppgifterna sparas, syftet med behandlingen och den lagliga grunden
för behandlingen. Nedan beskrivs de vanligaste situationerna och vad som gäller för
dem.
I och med att vi behandlar dina personuppgifter, har du flera rättigheter. Dessa beskrivs
närmare nedan. Dina rättigheter är desamma, oavsett syfte med och laglig grund för
behandlingen. Du kan alltid vända dig till Miljö- och energiförbundet eller vårt
dataskyddsombud för att ställa frågor eller få hjälp att ta tillvara dina rättigheter.
Dina rättigheter
Personuppgiftsansvarig är Dalslands miljö- och energiförbund med organisationsnummer
222000-0877. Du har rätt att få information om de uppgifter vi har om dig (så kallat
registerutdrag). Du kan också kontakta oss om du vill få dina uppgifter rättade eller
överförda, om du vill begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter, för att göra
invändningar om du tror att vi behandlat dina personuppgifter fel eller om du vill begära
radering av dina uppgifter. Du kontaktar oss enklast via e-postadress kansli@dalsland.se
eller postadress Dalslands miljö- och energiförbund, Kyrkogatan 5, 464 30 Mellerud.
Du har inte alltid rätt att få dina personuppgifter raderade. Enskildas rätt till radering av
personuppgifter gäller inte uppgifter i allmänna handlingar om behandlingen är
nödvändig för arkivändamål och radering skulle försvåra eller omöjliggöra detta. En
enskild har därför inte rätt att få allmänna handlingar gallrade.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (se kontaktuppgifter nedan).
Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra
uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är:
personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Varje åtgärd som vidtas
med personuppgifter utgör behandling, såsom insamling, registrering, lagring,
bearbetning, läsning, användning, utlämning, förstöring, radering.
Vad används personuppgifterna till
Personuppgifterna används för handläggning, administration och andra åtgärder som
behövs för att utföra vår myndighetsutövning. Vi behöver kunna handlägga samt fatta
beslut i de ärenden som inkommer till oss, till exempel ansöknings/anmälningsärenden
och klagomål samt de ärenden vi initierar själva vid till exempelvis tillsyn.
Behandlingen kan även avse framställning av statistik samt debitering av avgift.
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Vilken rättslig grund har vi för hantering av personuppgifterna
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är vår myndighetsutövning i
samband med till exempel anmälan, ansökan och tillsyn, vår rättsliga förpliktelse, till
exempel vår bokföringsskyldighet, för fullgörande av avtal samt för uppgifter av allmänt
intresse, till exempel forskning, statistik, arkiv.
Vi kommer också att behandla dina personuppgifter i enlighet med annan lagstiftning,
som Arkivlagen, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighet- och sekretesslagen.
Vilka personuppgifter samlas in
Vi samlar endast in de personuppgifter vi behöver för att utföra vårt arbete samt för
avsett ändamål. Har vi för avsikt att behandla personuppgifterna i något annat syfte än
det ursprungliga får den registrerade information om detta. De personuppgifter som
vanligtvis kan komma att samlas in/registreras är namn, personnummer,
kontaktuppgifter och fastighetsbeteckning.
Hur samlar vi in/får vi tillgång till uppgifterna
Vi samlar i första hand in dina personuppgifter från dig själv, i samband med att du
startar ett ärende hos oss, exempelvis genom en ansökan. I vissa fall kan vi behöva
hämta kompletterande information, exempelvis från nationella databaser, från andra
myndigheter eller från allmänt tillgängliga källor. Utan dina personuppgifter, kan vi inte
handlägga ditt ärende.
I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter fast du inte själv startat något ärende hos
oss. Det gör vi om du på något sätt är berörd av ett ärende, som startats av någon
annan, om vi behöver informera dig eller fråga dig om något. I dessa fall hämtar vi oftast
dina personuppgifter från nationella databaser eller allmänt tillgängliga källor. Vi kan
även komma att få uppgifter från tredje person t.ex. från annan myndighet eller från
enskild person vid t.ex. klagomål.
Dalslands miljö- och energiförbund har tillsynsansvar för många olika slags
verksamheter. I och med vårt tillsynsansvar sparar och behandlar vi uppgifter om sådana
verksamheter. Uppgifterna inkluderar ofta personuppgifter. Vi kan till exempel behandla
personuppgifter om dig om du är eller har varit ansvarig, kontaktperson, konsult eller
ombud för en verksamhet.
De vanligaste uppgifterna vi behandlar är namn, kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning
och organisationsnummer eller personnummer. Vi behandlar också uppgifter om den
verksamhet du är knuten till.
Syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra våra
skyldigheter som tillsynsmyndighet. Dina personuppgifter behandlas också i enlighet med
annan lagstiftning, som miljö- och energiförbundet är skyldiga att följa.
Vanligtvis får vi personuppgifterna från verksamheten, till exempel i samband med att
verksamheten lämnar in en anmälan eller registrering eller att vi kontaktar
verksamheten för första gången. Vi kan också få uppgifter från någon annan, till exempel
från en annan myndighet, eller själva samla in uppgifter, till exempel från nationella
register eller allmänt tillgängliga källor.
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Vem delar vi dina personuppgifter med
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att lämnas ut till övriga parter i
ärenden, andra myndigheter samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna
utföra vår myndighetsutövning och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även
komma att dela dina personuppgifter med en tredje person, förutsatt att vi är skyldiga
att göra så enligt lag. Allmänna handlingar är offentliga enligt offentlighetsprincipen om
de inte skyddas av sekretess. Det innebär att allmänheten kan begära ut handlingar och
vi är skyldiga att lämna ut dem. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till
ett land utanför EU.
Personuppgiftsbiträde
Ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter för vår räkning. Exempel är våra
leverantörer av verksamhetssystem. Det är vi som har det fulla ansvaret även för dessa
personuppgiftsbehandlingar. Vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med våra biträden
och de får endast behandla personuppgifter enligt våra instruktioner och riktlinjer.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter
Vi sparar personuppgifter för att kunna uppfylla krav i lagar och regler som t.ex.
bokföringslagen och arkivlagen. Uppgifter som är av liten och kortvarig betydelse,
raderas när de inte längre är aktuella. Andra uppgifter kan behöva sparas för all framtid.
Personuppgiftsansvarig
Dalslands miljö- och energiförbund
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud
Organisationsnummer: 222000-0877
Dataskyddsombud
Torbjörn Svedung
E-post: torbjorn.svedung@mellerud.se
Telefon: 070-399 19 34
Klagomål
Har du klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna
klagomål till Datainspektionen.
Hemsida: www.datainspektionen.se
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Telefon: 08-657 61 00
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