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Behandlingar av personuppgifter omsorgstagare,
klienter och patienter med flera
Bistånd enligt socialtjänstlagen
Personuppgifter som vi samlar in från dig
När du ansöker om stöd enligt socialtjänstlagen behandlar Tanums kommun dina
personuppgifter i syfte att handlägga din ansökan om stöd och, om du får stödinsatser
beviljat, i syfte att kunna genomföra/verkställa fattat beslut samt för att ta ut avgifter för
beviljade insatser. Dina personuppgifter används också i uppföljning, utvärdering,
kvalitetssäkring och administration av verksamheten. I vissa fall lämnas dina
personuppgifter till andra myndigheter inom ramen för gällande lagstiftning. Exempel på
detta är Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg och Polisen. Vi behandlar dina
personuppgifter med stöd av artikel 6.1.e i Dataskyddsförordningen, det vill säga på den
rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, adress, telefonnummer,
hälsoinformation, levnadsförhållanden, i vissa fall uppgifter om anhöriga och
kontaktuppgifter till anhöriga.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna skyddas genom
att vi använder oss av säker inloggning i verksamhetssystem och har goda rutiner för hur
anställda inom verksamheten får lov att hantera uppgifterna. Vi har också lagstadgad
sekretess och tystnadsplikt.
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende.
Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så dina uppgifter kan komma bevaras
för all framtid enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagen. Ansökningshandlingar och beslut om insatser inom ramen för kommunens
socialtjänst gallras i vissa fall fem år efter att ärendet avslutats, i andra fall gallras
handlingarna inte alls utan sparas för forskning.
Personuppgiftsbiträden
Kommunen anlitar personuppgiftsbiträden som har tillgång till dina personuppgifter.
Biträdena får inte använda personuppgifterna i strid med vad kommunen har bestämt. De
biträden som anlitas är:
•
•

För samtliga biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen, CGI
För insatser i hemtjänsten och trygghetslarm, Tunstall Nordic

Personuppgifter som samlas in från annan
I vissa fall samlar vi i handläggningen av insatser enligt socialtjänstlagen in
personuppgifter om dig från andra. Personuppgifter samlas in från till exempel
Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, kriminalvården, sjukvården
(såväl kommunal som regional).
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Samarbetssamtal och familjerådgivning
När du använder dig av rådgivningsinsatserna samarbetssamtal eller familjerådgivning
behandlar Tanums kommun dina personuppgifter i syfte att kunna ge dig stöd enligt
föräldrabalken. Dina personuppgifter används främst för att vi ska kunna komma i
kontakt med dig vid behov och kunna administrera verksamheten. Vi behandlar dina
personuppgifter med stöd av artikel 6.1.e i Dataskyddsförordningen, det vill säga på den
rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, adress och
telefonnummer.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna skyddas genom
att vi har goda rutiner för hur anställda inom verksamheten får lov att hantera
uppgifterna. Vi har också lagstadgad sekretess och tystnadsplikt.
Dina personuppgifter sparas under den tiden som du deltar i rådgivningsinsatserna,
därefter gallras de.

Insatser enligt LSS
Personuppgifter som vi samlar in från dig
När du ansöker om stöd enligt lag om särskilt stöd och service (LSS) behandlar Tanums
kommun dina personuppgifter i syfte att handlägga din ansökan om stöd och, om du får
stödinsatser beviljat, i syfte att kunna genomföra/verkställa fattat beslut samt för att ta ut
avgifter för beviljade insatser. Dina personuppgifter används också i uppföljning,
utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten. I vissa fall lämnas dina
personuppgifter till andra myndigheter inom ramen för gällande lagstiftning. Exempel på
detta är Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg och Rekryteringsmyndigheten.
Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6.1.e i Dataskyddsförordningen,
det vill säga på den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse och
myndighetsutövning.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, adress, telefonnummer,
hälsoinformation, levnadsförhållanden, i vissa fall uppgifter om anhöriga och
kontaktuppgifter till anhöriga.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna skyddas genom
att vi använder oss av säker inloggning i verksamhetssystem och har goda rutiner för hur
anställda inom verksamheten får lov att hantera uppgifterna. Vi har också lagstadgad
sekretess och tystnadsplikt.
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Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende.
Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så dina uppgifter kan komma bevaras
för all framtid enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagen. Ansökningshandlingar och beslut om insatser inom ramen för kommunens
funktionshinderverksamhet gallras i vissa fall fem år efter att ärendet avslutats, i andra
fall gallras handlingarna inte alls utan sparas för forskning.
Personuppgiftsbiträden
Kommunen anlitar ett personuppgiftsbiträde, CGI, som har tillgång till dina
personuppgifter. Biträdena får inte använda personuppgifterna i strid med vad kommunen
har bestämt. De biträden som anlitas är:
Personuppgifter som samlas in från annan
Kommunen anlitar personuppgiftsbiträden som har tillgång till dina personuppgifter.
Biträdena får inte använda personuppgifterna i strid med vad kommunen har bestämt. De
biträden som anlitas är:
•
•

För samtliga biståndsbedömda insatser enligt LSS, CGI
För insatser i personlig assistans, Kaustik AB

Kommunal hälso- och sjukvård
Personuppgifter som vi samlar in från dig
När du skrivs in i den kommunala hälso- och sjukvården behöver vi samla in
personuppgifter från dig. Det sker bland annat om du bor på något av kommunens
särskilda boenden för äldre, gruppboenden eller serviceboenden för personer med
funktionsnedsättning eller vistas på korttidsboende. Du kan också i vissa fall skrivas in i
den kommunala hälso- och sjukvården när du bor i ditt ordinära boende.
De personuppgifter vi samlar in behandlar Tanums kommun i syfte att ge god och säker
vård enligt gällande lagstiftning. Dina personuppgifter används också i uppföljning,
utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten samt för att ta ut
avgifter. I vissa fall lämnas dina personuppgifter till andra myndigheter inom ramen för
gällande lagstiftning. Exempel på detta är Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och
omsorg och Polisen. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6.1.c och e i
dataskyddsförordningen, det vill säga på de rättsliga grunderna rättslig förpliktelse och
uppgift av allmänt intresse.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, adress, telefonnummer,
hälsoinformation, levnadsförhållanden, i vissa fall uppgifter om anhöriga och
kontaktuppgifter till anhöriga.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna skyddas genom
att vi använder oss av säker inloggning i verksamhetssystem och har goda rutiner för hur
anställda inom verksamheten får lov att hantera uppgifterna. Vi har också lagstadgad
sekretess och tystnadsplikt.
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Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende.
Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så dina uppgifter kan komma bevaras
för all framtid enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och
Arkivlagen. Handlingar kopplade till kommunal hälso- och sjukvård gallras tio år efter
avslutat ärende, i vissa fall gallras de aldrig utan sparas för forskning.
Personuppgiftsbiträden
Kommunen anlitar personuppgiftsbiträden som har tillgång till dina personuppgifter.
Biträdena får inte använda personuppgifterna i strid med vad kommunen har bestämt. De
biträden som anlitas är:
•
•
•

CGI
Tunstall Nordic
Inera

Personuppgifter som samlas in från annan
I vissa fall samlar vi i arbetet in personuppgifter om dig från andra. Personuppgifter
samlas in från till exempel Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten
och sjukvården (såväl kommunal som regional).

Information om nationella kvalitetsregistret BPSD
Det nationella kvalitetsregistret BPSD
För att utveckla och säkra kvaliteten inom demensvården rapporterar vi uppgifter om dig
till BPSD. Centralt personuppgiftsansvarig myndighet för BPSD är Region Skåne.
Omsorgsnämnden i Tanums kommun är personuppgiftsansvarig för hanteringen i
samband med att uppgifter om dig samlas in och lämnas ut till BPSD.
Ändamål med behandlingen
Genom att vara med i BPSD bidrar du till att förbättra demensvården. Uppgifterna
används för att jämföra demensvården mellan olika vårdgivare runt om i landet.
Resultaten använder vi sedan i vårt förbättringsarbete. Kvalitetsregistret bidrar till ny
kunskap om hur vi ska behandla demenssjukdomar och ju fler som deltar, desto statistiskt
säkrare blir resultaten.
Uppgifter som registreras
För att utveckla och säkra demensvårdens kvalitet vill vi registrera uppgifter om ditt
personnummer, dina vårdkontakter med oss, din diagnos, din behandling och dina
provresultat.
Rättslig grund
Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på en rättslig grund.
Omsorgsnämnden i Tanums kommun och Region Skåne får samla in och registrera
uppgifter i BPSD för att det anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse i
samhället (art. 6.1 e i dataskyddsförordningen). Vi får också behandla uppgifter om hälsa
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i registret för att det är nödvändigt av skäl som hör samman med yrkesmedicin och
tillhandahållande av hälso- och sjukvård (art. 9.2 h i dataskyddsförordningen). Vår
personal, liksom personal hos Region Skåne, omfattas dessutom av en lagstadgad
tystnadsplikt (art. 9.3 i dataskyddsförordningen). Det ska också finnas enligt
dataskyddsförordningen rättsligt stöd i svensk lagstiftning när man behandlar
personuppgifter i kvalitetsregister. Sådana bestämmelser finns i 7 kap. patientdatalagen
(2008:355).
Så hanteras dina uppgifter
Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal och från dig själv. Dina uppgifter i
kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och säkra demensvårdens kvalitet,
framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna får även,
efter sekretessprövning, lämnas ut till någon som ska använda uppgifterna för något av
dessa tre ändamål. Om en uppgift får lämnas ut från BPSD kan det ske elektroniskt.
Sekretess
Dina uppgifter i kvalitetsregistret skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär som huvudregel att uppgifter
om dig bara får lämnas ut från BPSD om det står klart att varken du eller någon
närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut.
Säkerhet
Dina uppgifter i BPSD skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav på
säkerhetsåtgärder som bland annat innebär att bara den som har behov av dina uppgifter
får ha tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifter,
att dina uppgifter ska skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av
uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.
Åtkomst
Som inrapporterande vårdgivare har behörig personal hos omsorgsförvaltningen i
Tanums kommun direktåtkomst till de uppgifter vi rapporterat till BPSD. Ingen annan
vårdgivare har direktåtkomst till dessa uppgifter. Som ansvarig för registret kan behörig
personal hos Region Skåne också ta del av uppgifter om dig.
Lagringstid och gallring
Dina uppgifter tas enligt 7 kap. 10 § patientdatalagen bort när de inte längre behövs för
att utveckla och säkra demensvårdens kvalitet.
Dina rättigheter
Du har rätt att slippa att dina personuppgifter registreras i BPSD.
Du har när som helst också rätt att få uppgifter om dig själv raderade i registret.
Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att
behandlas av Region Skåne och i så fall få en kopia kostnadsfritt på personuppgifterna.
Du har också rätt att få personuppgifterna i elektroniskt format som är allmänt erkänt, om
du inte begär något annat.
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Du har rätt att få personuppgifter om dig som är felaktiga rättade och att komplettera
ofullständiga personuppgifter.
Du har rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas om:
• du anser att personuppgifterna inte är korrekta och under en tid som ger Region
Skåne möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
• du anser att behandlingen är olaglig och motsätter dig att personuppgifterna
raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
• i en situation då Region Skåne inte längre behöver personuppgifterna för
ändamålen med behandlingen (se ovan) men du anser att du behöver dem för att
kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Kontaktuppgifter
• Om du vill ha mer information om BPSD, få tillgång till dina uppgifter, begära
rättelse eller begränsning: on.diarium@tanum.se
• Om du vill du att dina uppgifter ska tas bort ur BPSD: on.diarium@tanum.se
• Om du vill ha information om den åtkomst som skett till dina uppgifter:
on.diarium@tanum.se
Du kan också läsa mer om kvalitetsregister på www.kvalitetsregister.se

Information om nationella kvalitetsregistret Senior Alert
Det nationella kvalitetsregistret Senior Alert
För att utveckla och säkra kvaliteten inom den kommunala hälso- och sjukvården
rapporterar uppgifter om dig till Senior Alert. Centralt personuppgiftsansvarig
myndighet för Senior Alert är Region Jönköpings län. Omsorgsnämnden i Tanums
kommun är personuppgiftsansvarig för hanteringen i samband med att uppgifter om dig
samlas in och lämnas ut till Senior Alert.
Ändamål med behandlingen
Genom att vara med i Senior Alert bidrar du till att förbättra hälso- och sjukvården.
Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika vårdgivare runt om i landet.
Resultaten använder vi sedan i vårt förbättringsarbete. Kvalitetsregistret bidrar till ny
kunskap om hur vi ska arbeta med hälso- och sjukvård och ju fler som deltar, desto
statistiskt säkrare blir resultaten.
Uppgifter som registreras
För att utveckla och vårdens kvalitet vill vi registrera uppgifter om ditt personnummer,
dina vårdkontakter med oss, din diagnos, din behandling, dina provresultat samt
riskanalyser.
Rättslig grund
Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på en rättslig grund.
Omsorgsnämnden i Tanums kommun och Region Jönköpings län får samla in och
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registrera uppgifter i Senior Alert för att det anses utgöra en nödvändig uppgift av
allmänt intresse i samhället (art. 6.1 e i Dataskyddsförordningen). Vi får också behandla
uppgifter om hälsa i registret för att det är nödvändigt av skäl som hör samman med
yrkesmedicin och tillhandahållande av hälso- och sjukvård (art. 9.2 h i
Dataskyddsförordningen). Vår personal, liksom personal hos Region Jönköpings län,
omfattas dessutom av en lagstadgad tystnadsplikt (art. 9.3 i Dataskyddsförordningen).
Det ska också finnas enligt Dataskyddsförordningen rättsligt stöd i svensk lagstiftning
när man behandlar personuppgifter i kvalitetsregister. Sådana bestämmelser finns i 7 kap.
patientdatalagen (2008:355).
Så hanteras dina uppgifter
Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal och från dig själv . Dina uppgifter i
kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa
statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna får även, efter
sekretessprövning, lämnas ut till någon som ska använda uppgifterna för något av dessa
tre ändamål. Om en uppgift får lämnas ut från Senior Alert kan det ske elektroniskt.
Sekretess
Dina uppgifter i kvalitetsregistret skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär som huvudregel att uppgifter
om dig bara får lämnas ut från Senior Alert om det står klart att varken du eller någon
närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut.
Säkerhet
Dina uppgifter i Senior Alert skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav på
säkerhetsåtgärder som bland annat innebär att bara den som har behov av dina uppgifter
får ha tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifter,
att dina uppgifter ska skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av
uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.
Åtkomst
Som inrapporterande vårdgivare har behörig personal i omsorgsförvaltningen i Tanums
kommun direktåtkomst till de uppgifter vi rapporterat till Senior Alert. Ingen annan
vårdgivare har direktåtkomst till dessa uppgifter. Som ansvarig för registret kan behörig
personal hos Region Jönköpings län också ta del av uppgifter om dig.
Lagringstid och gallring
Dina uppgifter tas enligt 7 kap. 10 § patientdatalagen bort när de inte längre behövs för
att utveckla och säkra vårdens kvalitet.
Dina rättigheter
Du har rätt att slippa att dina personuppgifter registreras i Senior Alert.
Du har när som helst också rätt att få uppgifter om dig själv raderade i registret.
Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att
behandlas av Region Jönköpings län och i så fall få en kopia kostnadsfritt på
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personuppgifterna. Du har också rätt att få personuppgifterna i elektroniskt format som är
allmänt erkänt, om du inte begär något annat.
Du har rätt att få personuppgifter om dig som är felaktiga rättade och att komplettera
ofullständiga personuppgifter.
Du har rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas om:
•
•
•

du anser att personuppgifterna inte är korrekta och under en tid som ger Region
Jönköpings län möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
du anser att behandlingen är olaglig och motsätter dig att personuppgifterna
raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
i en situation då Region Jönköpings län inte längre behöver personuppgifterna för
ändamålen med behandlingen (se ovan) men du anser att du behöver dem för att
kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Kontaktuppgifter
Om du vill ha mer information om Senior Alert, få tillgång till dina uppgifter, begära
rättelse eller begränsning: on.diarium@tanum.se
Om du vill du att dina uppgifter ska tas bort ur Senior Alert: on.diarium@tanum.se
Om du vill ha information om den åtkomst som skett till dina uppgifter:
on.diarium@tanum.se
Du kan också läsa mer om kvalitetsregister på www.kvalitetsregister.se

Insatser beslutade av annan kommun
När du tillfälligt vistas i Tanums kommun och har beslut från din hemkommun på
hemtjänst eller hemsjukvård som Tanums kommun ska utföra behandlar vi
personuppgifter om dig som lämnas av din hemkommun.
När det gäller hemtjänstinsatser behandlar vi uppgifterna om dig i syfte att kunna
genomföra/verkställa fattat beslut samt för att fakturera din hemkommun. Dina
personuppgifter används också i uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och
administration av verksamheten. I vissa fall lämnas dina personuppgifter till andra
myndigheter inom ramen för gällande lagstiftning. Exempel på detta är Socialstyrelsen,
Inspektionen för vård och omsorg och Polisen. Vi behandlar dina personuppgifter med
stöd av artikel 6.1.e i Dataskyddsförordningen, det vill säga på den rättsliga grunden
uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.
När det gäller hemsjukvårdsinsatser behandlar vi uppgifterna i syfte att ge god och säker
vård enligt gällande lagstiftning. Dina personuppgifter används också i uppföljning,
utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten samt för att fakturera
din hemkommun. I vissa fall lämnas dina personuppgifter till andra myndigheter inom
ramen för gällande lagstiftning. Exempel på detta är Socialstyrelsen, Inspektionen för
vård och omsorg och Polisen. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel
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6.1.c och e i dataskyddsförordningen, det vill säga på de rättsliga grunderna rättslig
förpliktelse och uppgift av allmänt intresse.
Tanums kommun anlitar personuppgiftsbiträden som har tillgång till dina
personuppgifter. Biträdena får inte använda personuppgifterna i strid med vad kommunen
har bestämt. De biträden som anlitas är:
•
•
•

CGI
Tunstall Nordic
Inera

Färdtjänst
När du ansöker om färdtjänst eller riksfärdtjänst behandlar Tanums kommun dina
personuppgifter i syfte att handlägga din ansökan och, om du får färdtjänst beviljat, i
syfte att kunna genomföra fattat beslut. Dina personuppgifter används också i
uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten samt för
att kunna ta ut avgifter. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6.1.e i
Dataskyddsförordningen, det vill säga på den rättsliga grunden myndighetsutövning.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, adress, telefonnummer
och hälsoinformation.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna skyddas genom
att vi använder oss av säker inloggning i verksamhetssystem och har goda rutiner för hur
anställda inom verksamheten får lov att hantera uppgifterna. Vi har också lagstadgad
sekretess och tystnadsplikt.
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende.
Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så dina uppgifter kan komma bevaras
för all framtid enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och
Arkivlagen. Ansökningshandlingar med bilagor och beslut om färdtjänst och
riksfärdtjänst gallras fem år efter beslutets inaktualitet
Kommunen anlitar ett personuppgiftsbiträde, Västtrafik, som har tillgång till dina
personuppgifter. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad kommunen
har bestämt.

Bostadsanpassningsbidrag
När du ansöker om bostadsanpassningsbidrag behandlar Tanums kommun dina
personuppgifter i syfte att handlägga din ansökan om bidrag och, om du får bidrag
beviljat, i syfte att kunna genomföra fattat beslut. Dina personuppgifter används också i
uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten. Vi
behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6.1.e i Dataskyddsförordningen, det
vill säga på den rättsliga grunden myndighetsutövning.
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De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, adress, telefonnummer,
fastighetsbeteckning och hälsoinformation.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna skyddas genom
att vi använder oss av säker inloggning i verksamhetssystem och har goda rutiner för hur
anställda inom verksamheten får lov att hantera uppgifterna. Vi har också lagstadgad
sekretess och tystnadsplikt.
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende.
Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så dina uppgifter kan komma bevaras
för all framtid enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagen. Ansökningshandlingar och beslut om bostadsanpassningsbidrag och
återställningsbidrag gallras tio år efter beslutets utgång. Om du bor kvar i den anpassade
bostaden kan gallringsfristen förlängas.
Kommunen anlitar ett personuppgiftsbiträde, G Widergren Ärendehantering AB,
som har tillgång till dina personuppgifter. Biträdet får inte använda personuppgifterna i
strid med vad kommunen har bestämt.

Syn- och hörselstöd
När du använder dig av rådgivningsinsatserna som ges av syn- oh hörselkonsulenten
behandlar Tanums kommun dina personuppgifter i syfte att kunna ge dig det stöd du är i
behov av. Dina personuppgifter används främst för att vi ska kunna komma i kontakt
med dig vid behov och kunna administrera verksamheten samt i vissa fall följa upp vårt
arbete. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6.1.e i
Dataskyddsförordningen, det vill säga på den rättsliga grunden uppgift av allmänt
intresse.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, adress och
telefonnummer.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna skyddas genom
att vi har goda rutiner för hur anställda inom verksamheten får lov att hantera
uppgifterna. Vi har också lagstadgad sekretess och tystnadsplikt.
Dina personuppgifter sparas under den tiden som du deltar i rådgivningsinsatserna,
därefter gallras de.

Informationsöverföring till regionens sjukvård
När du har insatser inom kommunens socialtjänst, funktionshinderverksamhet eller
hälso- och sjukvård lämnar vi i vissa fall över personuppgifter om dig till regionens
hälso- och sjukvård. Ändamålet med behandlingen är att kunna ge en annan vårdgivare
ett bättre underlag i arbetet. Vi behandlar då dina personuppgifter med stöd av den
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rättsliga grunden samtycke. Det innebär att du, för att vi ska få lov att genomföra
behandlingen, måste ha lämnat ett skriftligt samtycke till oss.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, adress, telefonnummer,
och hälsoinformation. Det framkommer också vilken typ av kommunala insatser du har.
Informationsöverföringen sker i ett gemensamt verksamhetssystem som Västra
Götalandsregionen har. Det innebär att Västra Götalandsregionen är kommunens
personuppgiftsbiträde. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad
kommunen bestämt.

Behandlingar av personuppgifter anställda
Köp av mat i matsal för anställd i Tanums kommun
När du som är anställd i Tanums kommun köper mat i kommunal matsal och du betalar
genom att skriva upp dig på en lista i matsalen behandlar Tanums kommun dina
personuppgifter i syfte att kunna dra kostnaden för köpt mat från din lön. Vi behandlar
dina personuppgifter med stöd av artikel 6.1.b i dataskyddsförordningen, det vill säga på
den rättsliga grunden avtal med den registrerade.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn och de första sex siffrorna i ditt
personnummer.
Behörighetsadministration i förvaltningsspecifika verksamhetssystem
När du är anställd i Tanums kommun och arbetar i någon verksamhet inom
omsorgsförvaltningen behandlar vi dina personuppgifter i olika verksamhetssystem. En
del av systemen är kommungemensamma, andra används enbart inom
omsorgsförvaltningen. Dina personuppgifter används i syfte att fördela behörighet,
administrera behörighet och att följa upp korrekthet gentemot gällande lagstiftning i
användandet av verksamhetssystemen. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av
artikel 6.1.b i dataskyddsförordningen, det vill säga på den rättsliga grunden avtal.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, e-post, telefonnummer
till tjänstetelefon och funktion/yrkesroll.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna skyddas genom
att vi har goda rutiner för hur anställda inom verksamheten får lov att hantera
uppgifterna.
De förvaltningsspecifika verksamhetssystemen är:
• Treserva, – leverantör CGI
• TES/CareApp/CareLock/digitala medicinskåp, planering och insatsregistrering
samt säker nyckel – och läkemedelshantering– leverantör Tunstall Nordic
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TimeCare/TimePool, schemaläggning och vikariebokning – leverantör TimeCare
AB
Mashie kostdataprogram – leverantör Mashie AB
WebSolen färdtjänsthandläggningsprogram– leverantör Västtrafik
BAB för Windows, handläggningsprogram för bostadsanpassningsbidrag –
leverantör G Widergren Ärendehantering AB
Senior Alert, nationellt kvalitetsregister – leverantör Region Jönköpings län
BPSD, nationellt kvalitetsregister – leverantör Region Skånes län
Pascal, läkemedelshantering – leverantör Inera
NPÖ, informationsöverföring mellan vårdgivare – leverantör Inera
HSA-katalogen, behörighetsregister SITHS-kort – leverantör Inera
AiAi, registrering personlig assistans – leverantör Kaustik AB

Kontaktmannaskap äldreomsorg och funktionshinder
När du är anställd i Tanums kommun och arbetar i någon verksamhet inom
omsorgsförvaltningen där kontaktmanna- eller mentorskap används behandlar vi dina
personuppgifter. Dina personuppgifter används i syfte att fördela och följa upp
kontaktmannaskap. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6.1.b i
dataskyddsförordningen, det vill säga på den rättsliga grunden avtal.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, e-post, och funktion/yrkesroll.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna skyddas genom
att vi har goda rutiner för hur anställda inom verksamheten får lov att hantera
uppgifterna.
Schemaläggning
När du är anställd i Tanums kommun och arbetar i någon verksamhet inom
omsorgsförvaltningen där personalplanering görs med hjälp av TimeCare/TimePool
behandlar vi dina personuppgifter. Dina personuppgifter används i syfte att bemanna
verksamheten och att följa upp utförd tjänstgöring, samt för att ta fram löneunderlag. Vi
behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6.1.b i dataskyddsförordningen, det
vill säga på den rättsliga grunden avtal.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, telefonnummer, adress,
e-post och funktion/yrkesroll samt huruvida du har körkort. I vissa fall, efter att du har
lämnat ditt samtycke, behandlar vi också uppgifter om din hälsa, till exempel allergier.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna skyddas genom
att vi använder oss av säker inloggning i verksamhetssystem och har goda rutiner för hur
anställda inom verksamheten får lov att hantera uppgifterna.
Kommunen anlitar ett personuppgiftsbiträde, TimeCare AB, som har tillgång till dina
personuppgifter. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad kommunen
har bestämt.
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Behandlingar av personuppgifter ledamöter i
kommunala råd
Ledamot i kommunala handikapprådet (KHR)
När du är ledamot i kommunala handikapprådet behandlar Tanums kommun dina
personuppgifter i syfte att kalla dig till sammanträden, föra protokoll samt hantera det
arvode du är berättigad till enligt gällande reglemente. Vi behandlar dina personuppgifter
med stöd av artikel 6.1.e i Dataskyddsförordningen, det vill säga på den rättsliga grunden
allmänt intresse.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, telefonnummer, adress
och i vissa fall e-post.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna skyddas genom
att vi har goda rutiner för hur anställda inom verksamheten får lov att hantera
uppgifterna.
Ledamot i kommunala pensionärsrådet (KPR)
När du är ledamot i kommunala pensionärsrådet behandlar Tanums kommun dina
personuppgifter i syfte att kalla dig till sammanträden och föra protokoll från enligt
gällande reglemente. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6.1.e i
Dataskyddsförordningen, det vill säga på den rättsliga grunden allmänt intresse.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, telefonnummer, adress
och i vissa fall e-post.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna skyddas genom
att vi har goda rutiner för hur anställda inom verksamheten får lov att hantera
uppgifterna.

Behandling av personuppgifter vid ansökan om
medel från fonder
När du är ansöker om medel från någon av de fonder som omsorgsnämnden förvaltar
behandlar Tanums kommun dina personuppgifter i syfte att kunna hantera din ansökan
och ta ställning till huruvida du är berättigad till sökt medel. Vi behandlar dina
personuppgifter med stöd av artikel 6.1.e i Dataskyddsförordningen, det vill säga på den
rättsliga grunden allmänt intresse.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, telefonnummer, adress
och i vissa fall e-post. Vi behandlar också de personuppgifter som du själv beskriver i din
ansökan, det vill säga i vissa fall uppgifter om hälsa.
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Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna skyddas genom
att vi använder oss av säker inloggning i verksamhetssystem och har goda rutiner för hur
anställda inom verksamheten får lov att hantera uppgifterna.

