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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2015-11-23

KS/2015:407

Handläggare

Carina Stolt
Tfn 0142-851 11

Kommunstyrelsen

Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen
(1998:204)
Personuppgiftsansvarig
Ett centralt begrepp när det gäller personuppgifter är
personuppgiftsansvar. Personuppgiftsansvarig är den som behandlar
personuppgifter i sin verksamhet, det vill säga ofta ett företag eller en
myndighet.
Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person eller den
myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som
bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de ska
användas till.
Det är inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är
personuppgiftsansvarig. I kommunen är både kommunstyrelsen och de
kommunala nämnderna personuppgiftsansvariga, var och en i sin
verksamhet.
Personuppgiftsombud
I personuppgiftslagen finns regler som den som är personuppgiftsansvarig måste följa. De här reglerna finns till för att den enskildes
personuppgifter ska skyddas på ett bra sätt.
Ett personuppgiftsombud kan hjälpa den personuppgiftsansvarige att
uppfylla lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. Den
som utser ett personuppgiftsombud slipper också skyldigheten att
anmäla vissa behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen
och minskar därigenom sin administration. Ett personuppgiftsombud
är en person som ser till att personuppgifter behandlas på ett korrekt
och lagligt sätt inom den egna organisationen.
Personuppgiftsombudet kan jämföras med en internrevisor som
påpekar fel och brister till den som är personuppgiftsansvarig. När
man vill utse ett personuppgiftsombud anmäler man det till
Datainspektionen.
Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Uppdraget som personuppgiftsombud för kommunstyrelsens
verksamhet föreslås tilldelas kommunsekreterare Carina Stolt.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att utse Carina Stolt till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
samt
att till datainspektionen anmäla Carina Stolt som personuppgiftsombud från och med 2016-01-01
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Arbetsutskott
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Utseende av personuppgiftsombud enligt Personuppgiftslagen
Personuppgiftsansvarig
Ett centralt begrepp när det gäller personuppgifter är personuppgiftsansvar.
Personuppgiftsansvarig är den som behandlar personuppgifter i sin
verksamhet, det vill säga ofta ett företag eller en myndighet.
Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person eller den myndighet
som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka
uppgifter som ska behandlas och vad de ska
användas till.
Det är inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är
personuppgiftsansvarig. I kommunen är både kommunstyrelsen och de
kommunala nämnderna personuppgiftsansvariga, var och en i sin verksamhet.
Personuppgiftsombud
I personuppgiftslagen finns regler som den som är personuppgifts-ansvarig
måste följa. De här reglerna finns till för att den enskildes personuppgifter
ska skyddas på ett bra sätt.
Ett personuppgiftsombud kan hjälpa den personuppgiftsansvarige att
uppfylla lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. Den som utser
ett personuppgiftsombud slipper också skyldigheten att
anmäla vissa behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen och
minskar därigenom sin administration. Ett personuppgiftsombud är en
person som ser till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt
sätt inom den egna organisationen.
Personuppgiftsombudet kan jämföras med en internrevisor som
påpekar fel och brister till den som är personuppgiftsansvarig. När man vill
utse ett personuppgiftsombud anmäler man det till Datainspektionen.
Uppdraget som personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhet föreslås
tilldelas kommunsekreterare Carina Stolt.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att utse Carina Stolt till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen samt
att till datainspektionen anmäla Carina Stolt som personuppgiftsombud från och
med 2016-01-01
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