Behandling av personuppgifter

Uppgifter till förteckning enligt 39 § Personuppgiftslagen
Förteckningen skall förvaras av personuppgiftsombudet. OBS Den skall inte sändas in till Datainspektionen.
Detta är ett exempel på hur förteckningen kan se ut. Det är tillåtet att utforma den på annat sätt. Uppgifterna i
fält makerade med * är dock obligatoriska.
Namn (t.ex. myndighet eller juridisk person):*

Organisationsnummer:*

Personuppgiftsansvarig
Postutdelningsadress:*
Postnummer:*

Registret/behandlingen

Ortnamn:*

Telefonnummer:*

Uppgifterna nedan är:
o Uppgifter om ny behandling o Ändring av eller tillägg till tidigare anmälan o Avanmälan
Registrets/behandlingens namn:
Ändamålet/ändamålen med behandlingen: *j

Den/de kategorier (grupper) av personer som berörs av behandlingen: *k

De mottagare eller de grupper av mottagare som uppgifterna kan komma att lämnas ut till:*l

Kommer uppgifterna att föras över till tredje land (t.ex. via Internet)?*m
o Nej
o Ja, med samtycke
o Ja, utan samtycke, men med författningsstöd:
Åtgärder som har vidtagits för att trygga säkerheten i behandlingen: *n

Laglig grund för
behandlingen

I 10 § PuL anges sju olika grunder för att en behandling av personuppgifter kan vara
tillåten. Ange enligt vilken eller vilka grunder som behandlingen kommer att ske:
o
o
o
o
o
o
o

Den registrerade har lämnat sitt samtycke
Avtal med den registrerade ska kunna fullgöras
Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
Vitala intressen för den registrerade ska skyddas
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
Berättigat intresse för behandlingen väger tyngre än den registrerades intresse
av skydd mot kränkning av den personliga integriteten

Övriga uppgifter
om behandlingen

Behandlade personuppgifter:
o Namn o Adress o Telefonnummer o E-postadress o Personnummer o Foto
Övriga uppgifter som ska behandlas:

Behandlas känsliga uppgifter (ras/etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös/filosofisk
övertygelse, medlem i fackförening, hälsa, sexualliv)?
o Ja o Nej
Om ja, inhämtas samtycke?
o Ja o Nej
Om känsliga uppgifter ska behandlas utan att samtycke inhämtas, ange skälen till
behandlingen (se 15-19 §§ PuL):

Behandlas uppgifter om lagöverträdelser?
o Ja o Nej
Har den registrerade informerats om registreringen?
o Ja
o Nej
o Muntligt
o Registreringen är författningsreglerad
o Skriftligt
o De registrerade känner redan till
att de förekommer i registret
o På annat sätt:
o Annat skäl:

Övriga uppgifter:

Uppgiftslämnare

Uppgiftslämnarens namn

Datum

Telefonnummer

j

Exempel: Elevadministration, Klientregister i en juridisk byrås verksamhet, Direktmarknadsföring.

k Exempel: Kvinnor i åldern 30-50 år med en taxerad inkomst över 250 000 kr/år, Invånare i x kommun.
l Exempel: Myndigheter inom kommunen. Återförsäljare av en viss produkt.
m Exempel: Vad som avses med tredje land framgår av 3 § PuL. Förutsättningarna för att lämna ut personuppgifter till tredje land anges i 33-35 §§ PuL.

n Exempel: Riktlinjer för ADB-säkerheten finns inom företaget och en IT-säkerhetsansvarig har utsetts,
Datainspektionens allmänna råd om säkerhet för personuppgifter iakttas.

