
Information om behandling av 
personuppgifter  
 

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 
2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss 
hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. 
Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild 
person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till 
exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som 
handlar om sekretess och tystnadsplikt. 

 
Den här informationen syftar till att förklara hur Gällivare kommun hanterar dina 
personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du 
vända dig till kommunens dataskyddsombud. 

 

Personuppgiftsansvarig  

Kommunstyrelsen är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med 
kontakterna mellan dig och oss. Kontaktuppgifter till kommunstyrelsen är följande. 

Adress  
Gällivare kommun 
982 81 Gällivare 
Tel 

0970-818 000 

e-post 

post@gallivare.se 

 

Dataskyddsombud 

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att 
den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska 
bl.a. vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen 
samt samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner. 

 

Gällivare kommuns dataskyddsombud har följande kontaktuppgifter: 

Namn  
Lars Nilsson 

Adress 

982 81 Gällivare 

Tel 
0970- 818 000 
e-post 

dataskyddsombud@gallivare.se 

mailto:post@gallivare.se


 

Ändamål och rättslig grund för behandling 

Gällivare kommun använder de uppgifter du lämnar till oss för att kommunen ska 
kunna samverka med dig/er som företag/organisation. Gällivare kommun har en 
lagstadgad skyldighet, i enlighet med bland annat Lag om extraordinära händelser 
(2006:544) att verka för en god samverkan mellan myndigheter och civilsamhälle.  

 
Lagringstid 

Gällivare kommun kommer att lagra kontaktuppgifter i sändlistor, under den tid det 
anses nödvändigt under rådande pandemi.  

 

Dina rättigheter 

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har 
rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att 
behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot 
behandling.  

 

Uppgiftsskyldighet enligt lag  

I särskilda fall kan Gällivare kommun ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. 
En sådan uppgiftsskyldighet gäller enligt reglerna i offentlighet och sekretesslagen 
(2009:400) 

 

Rätten att lämna klagomål  

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande Gällivare kommuns 
behandling av dina personuppgifter.  

 

 


