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Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer 

Kansliavdelningen 2018-05-16 . 

    
 

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb 
457 81 Tanumshede Apoteksvägen 6, 457 31 

Tanumshede 
0525 180 00   www.tanum.se

 

 

Information till den registrerade om kommunkansliets 
personuppgiftsbehandlingar 

Allmänhet: 
Från kommunkansliets sida behandlar vi personuppgifter såsom namn, 
adress, telefonnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning, ärendenummer, 
hälsouppgifter, organisationsnummer, personnummer. Vi behöver behandla 
uppgifterna för att du som kontaktar oss ska kunna hjälp med ditt ärende. 
Beroende av vad ditt ärende handlar om finns olika laglighetsgrunder för 
behandlingen till exempel rättslig förpliktelse och myndighetsutövning. 
 
Dina uppgifter gallras eller bevaras i enlighet med gällande 
informationshanteringsplan. Tillhör dina personuppgifter ett ärende som 
beslutas av nämnd kommer de tillexempel att bevaras. Uppgifterna kan 
komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Offentlighets- och 
sekretesslagen tillämpas där det är aktuellt. 
 
Systemnamn 
Netpublicator 
Artvise 
Troman 
W3D3 
Inattend 
Nöjesskräddarn och Snabbmedia Sverige AB Webbsändning av 
kommunfullmäktige 
 

Webbsändning av kommunfullmäktige, kallelser och 
protokoll 
 
Anställda, förtroendevalda, övriga: 
Kommunkansliet behandlar personuppgifter såsom namn, befattning, 
avdelning, fysisk arbetsplats, telefonnummer, mobiltelefonnummer, 
arbetstelefonnummer, personnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning, 
bild och ljud, organisationsnummer när det handlar om handlingar med 
personuppgifter som hör till nämnds- eller fullmäktigekallelser & protokoll. 
För anställda och förtroendevalda behandlas även uppgifter som befattning, 
avdelning, fysisk arbetsplats, roll, och politisk tillhörighet (ej anställda). 
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Uppgifterna publiceras på tanum.se, Tanum kommuns intranät, 
Netpublicator och kan komma att vara med på webbsändning av 
kommunfullmäktige på tanum.se.  Sekretessärenden publiceras inte på den 
publika hemsidan eller intranätet. 

Kallelser och protokoll på tanum.se, intranätet och Netpublicator gallras 
efter 4 år och webbsändningen gallras efter 2 år. Behandlingen är nödvändig 
för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse (publicering på tanum.se och 
intranätet) och rättslig förpliktelse (publicering till berörda politiker och 

handläggare i Netpubclicator).  



Behandling av peronuppgifter- informationsavdelningen

Från informationsenhetens sida behandlar vi personuppgifter såsom namn och e‐postadresser. 
Behandling av personuppgifter sker i innehållet på vår hemsida och i sociala medier, Facebook och 
Twitter. Det kan också ingå personuppgifter i de nyhetsbrev som kommunen skickar ut. Det kan 
exempelvis vara information om föreningar, företagare, kommuninvånare, anställda. Behandlingen 
är nödvändig för att informera om våra egna verksamheter men också för att informera om annat 
som finns i kommunen. Behandlingen grundar sig på samtycke och allmänt intresse.  

Systemnamn: 
Apsis 
Sitevision 
Facebook 
Twitter 



Från upphandlingsenhetens sida behandlar vi personuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-
postadresser gällande anbudsgivare och avtalsparter. Behandlingen av uppgifterna behövs för att 
upphandlare ska kunna genomföra upphandlingar och sedan för att anställda ska få kontakt med 
avtalspart.  
 
Systemnamn: 
Visma TendSign 
 
 
Behandling av personuppgifter sker i avtalskatalogen som ligger på vårt intranät. Där finns namn, 
telefonnummer och e-postadresser till avtalsparter och dess kontaktpersoner. Behandlingen är 
nödvändig för att informera om våra avtal för inköp för verksamheter, så att avtalen kan följas. 
 
Systemnamn: 
Visma TendSign 
 
 



Hur näringslivsenheten hanterar personuppgifter 

På näringslivsenheten behandlar vi personuppgifter såsom namn och e-postadresser. 

Behandling av personuppgifter sker i innehållet på vår server, hemsida och i sociala medier 

(Facebook). 

Det kan också ingå personuppgifter i det digitala nyhetsbrev som vi skickar ut. Det kan exempelvis 

vara information om företagare.  Behandlingen är nödvändig för att informera om vår egen 

verksamhet men också för att informera om samarbetsaktörer.  

Behandlingen grundar sig på samtycke eller allmänt intresse.  

  



Ekonomikontorets behandling av externa personuppgifter 

Ekonomikontoret behandlar personuppgifter såsom namn, organisationsnummer, personnummer, e-

postadresser, kontouppgifter och adresser.  

Behandling av personuppgifter sker vid registrering av leverantörer samt vid fakturering till kunder i 

våra system. 

Vi behöver behandla personuppgifterna för att kunna fullgöra avtal med leverantör/kunder samt för 

att uppfylla lagkrav på bokföringsskyldighet.  

Vi har rutiner och arbetssätt för att personuppgifterna ska hanteras på ett säkert sätt. Vi behandlar 

endast personuppgifter när vi har laglig grund och vi hanterar inga fler personuppgifter än vad som 

behövs för att kunna utföra arbetsuppgiften. Personuppgifterna hanteras och lagras i enlighet med 

lagar och policys t.ex. bokföringslagen.  

System där externa personuppgifter hanteras: 

Å-data  

E-Builder  

Internetbank  

Hypergene 

Ki-finans 

Efterbevakning/Kravverksamhet 

Visma Tendsign 

Inyett 

Outlook 



Utvecklingsavdelningens behandling av personuppgifter 
Utvecklingsavdelningen förvaltar kommunal mark. Där det är möjligt arrenderas mark ut till 
privatpersoner och företag. För att kunna administrera arrendetider och debitering av 
arrendeavgifter finns nyttjanderättshavares namn och adress registrerade i excel och Ådata.  
För försäljning av kommunala tomter finns en tomtkö som är under avveckling. Namn och adress på 
de som står i den kommunala tomtkön finns registrerade i excel.   
De lagrade uppgifterna behövs för att ajourhålla kontakt med berörda och för administration.  
Uppgifter om fastigheter och fastighetsägare hämtas ur Lantmäteriets fastighetsregister. 
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