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Information till registrerad 
 
Kommunalförbundet Hälsingland (”KFH”) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina 
personuppgifter. KFH har utnämnt JP Infonet AB (”JP Infonet”) till dataskyddsombud (”DSO”). 
 
Vilka uppgifter behandlas av DSO? 
Om du har kontaktat DSO: 
DSO kommer att behandla de uppgifter du själv har skickat till DSO eller till KFH. 
 
Om DSO har kontaktat dig först: 
De uppgifter DSO behandlar om dig som är anställd i någon av de organisationer som DSO är 
ombud för är: namn, mailadress, telefonnummer och organisatorisk tillhörighet. Uppgifterna 
får DSO från din arbetsgivare. Det kan också hända att du tillhandahåller fler personuppgifter 
än de som räknats upp ovan, exempelvis i samband med en inspektion eller i ett mail som du 
skickar självmant. Sådana uppgifter behandlas på samma vis som övriga. 
 
Om du inte är anställd i någon av ovannämnda organisationerna så kommer det att framgå 
av ett mail från DSO var uppgifterna hämtats ifrån, om du inte har kontaktat DSO först. 
 
Särskilt om känsliga personuppgifter 
Om du väljer att dela känsliga personuppgifter med DSO (t.ex. uppgifter om hälsotillstånd, 
uppgifter om medlemskap i fackföreningar eller uppgifter om politiska åsikter) så kommer 
dessa uppgifter som huvudregel raderas och således inte behandlas. Undantag som 
möjliggör behandling av känsliga personuppgifter kan däremot förekomma. Dessa undantag 
framgår i art. 9.2 dataskyddsförordningen.  
 
Ändamål med behandlingen 
Syftet med att behandla dina personuppgifter är att fullgöra uppdraget som dataskydds-
ombud, vilket regleras i dataskyddsförordningen och i beslut från ett 40-tal organisationer i 
förbundets medlemskommuner (nämnder, bolag och förbund i Ovanåker, Bollnäs och 
Söderhamn). 
 
Måste jag lämna ut uppgifter? 
Som privatperson är du aldrig skyldig att tillhandahålla någon personlig information till DSO. 
Däremot kan det uppstå situationer där DSO behöver få reda på vissa uppgifter om dig i fall 
du exempelvis vill utnyttja dina rättigheter som registrerad enligt dataskyddsförordningen. 
 
Om du däremot är anställd i en organisation som utnämnt JP Infonet till DSO kan det uppstå 
situationer där du måste ge tillgång till exempelvis namnet i din e-postadress som ett led i 
ditt anställningsförhållande. Det framgår av dataskyddsförordningen att en 
personuppgiftsansvarig måste stödja dataskyddsombudet i sitt uppdrag, genom att 
exempelvis tillhandahålla resurser och ge tillgång till personuppgifter.  
 
Hur behandlas personuppgifterna? 
Om du är privatperson behandlas dina uppgifter för att hjälpa dig i det ärende som du 
kontaktat DSO för, eller för att hantera den fråga som DSO kontaktat dig för. 
 

http://www.kfhalsingland.se/
mailto:info@kfhalsingland.se


 2 (3) 

Om du är anställd i en organisation som utnämnt JP Infonet som DSO eller på annat vis haft 
med JP Infonet att göra i tjänsten behandlas dina uppgifter vid vanlig mailkorrespondens, vid 
mötesadministration, mailutskick, inbjudningar och granskningar, konsekvensbedömningar 
och incidenthantering och/eller i samband med andra aktiviteter som DSO deltar i. Dina 
personuppgifter kommer ibland att behandlas som ett led i DSO-arbetet, såsom vid 
uppföljning eller vid tillsyn.  
 
I och med att KFH är en kommun så omfattas KFH av skyldigheten att lämna ut allmänna 
handlingar enligt offentlighetsprincipen. Innan KFH lämnar ut handlingar som innehåller 
personuppgifter om dig så genomförs en sekretessprövning. Personuppgifter maskeras i den 
mån det är möjligt enligt TF (tryckfrihetsförordningen) och OSL (offentlighets- och 
sekretesslagen). Observera att du inte kommer att informeras ytterligare i samband med ett 
sådant utlämnande. 
 
JP Infonet fattar inte automatiska beslut om dig i DSO:s verksamhet. 
 
Vem får ta del av dina uppgifter? 
Om du har vänt dig till DSO i egenskap av privatperson kommer inte dina uppgifter 
överlämnas till någon annan än de kollegor som understödjer DSO i det enskilda ärendet. 
Har du vänt dig till DSO i ett ärende som rör någon annan organisation än KFH, exempelvis 
ett bolag eller en kommun, så kommer vid behov dina personuppgifter att lämnas över även 
dit.  
 
Om du är anställd i någon av de verksamheter som utnämnt JP Infonet till DSO genom KFH 
så kommer dina personuppgifter att i vissa sammanhang, såsom i möteskallelser och i 
granskningsprogram, även att tillgängliggöras även för de andra organisationer som ingår i 
KFH:s område. Detta beror på att KFH:s primära syfte är att effektivt samordna den 
kommunala verksamhet som överlåtits till förbundet. 
 
Om det finns rättsliga krav på KFH som innebär att verksamheten måste lämna ut uppgifter 
om dig så kommer det att göras. Den typen av krav gäller enbart utlämnande till andra 
myndigheter, såsom Integritetsskyddsmyndigheten eller en domstol, som liksom KFH 
omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. 
 
Det är Bollnäs kommun som sköter driften av flertalet av KFH:s system, varför dina uppgifter 
även kommer att överföras dit och behandlas i enlighet med kommunens principer för 
personuppgiftsbehandling. För information om personuppgiftsbehandlingen i Bollnäs 
kommun ska du kontakta bollnas@bollnas.se. 
 
KFH använder sig av en IT-leverantör som heter CS Suite som kommer att behandla dina 
personuppgifter genom att exempelvis överföra dem mellan KFH:s olika nätverk. Inga 
personuppgifter förs dock till tredjeland utanför EU/EES. KFH har ingått ett 
personuppgiftsbiträdesavtal med CS Suite som reglerar hur leverantören får behandla 
uppgifter om dig. 
 
 
  

http://www.bollnas.se/
mailto:bollnas@bollnas.se
https://www.cssuite.se/


 3 (3) 

Lagring och registrering 
DSO lagrar dina personuppgifter på sina egna interna lagringsytor och i Outlook. Dina 
uppgifter behandlas i så liten utsträckning som möjligt enligt principen om 
uppgiftsminimering och uppgifterna avidentifieras när de exempelvis används i 
statistiksyften. 
 
De uppgifter om dig som diarieförs kommer även att behandlas av Bollnäs kommun i 
systemet Ciceron.  
 
Hur länge sparas dina uppgifter? 
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla rollen 
som DSO och i enlighet med principen om lagringsminimering. Om dina personuppgifter 
omfattas av offentlighetsprincipen kommer de att lagras under en längre tid, i enlighet med 
arkivlagen.  
 
Lagstöd för behandling av dina personuppgifter 
Laglig grund för den behandling som jag gör i egenskap av DSO är att det finns ett allmänt 
intresse av att ha ett dataskyddsombud. Det kan också röra sig om myndighetsutövning, t.ex. 
när du påkallar någon av dina rättigheter. 
 
Om det finns lagstadgade skyldigheter för KFH att behandla vissa personuppgifter om dig så 
kommer det att ske med stöd av en rättslig förpliktelse. Exempel på en rättslig förpliktelse är 
behandling i samband med utlämnande av allmänna handlingar. 
 
Dina rättigheter 
Som registrerad har du ett antal rättigheter till förfogande i förhållande till 
personuppgiftsbehandlingen. Dessa innefattar bland annat rätt till tillgång, rätt till rättelse, 
rätt till radering, rätt till begränsning av behandling, rätt till att göra invändningar samt rätt 
till dataportabilitet. Läs mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. 
 
Enklast är att du begär dina rättigheter genom att fylla i KFH:s blankett.  
 
Du kan läsa mer om dina rättigheter i tredje kapitlet i dataskyddsförordningen. 
 
Kontakt 
Kontakta gärna DSO vid eventuella frågor, synpunkter eller klagomål gällande behandling av 
dina personuppgifter. 
 
Du når oss på dataskyddsombud@kfhalsingland.se. 
  
Om du har en generell fråga om dataskydd i KFH så skriv istället till info@kfhalsingland.se, 
eller ring 0278-540 000. 
 
Om du tycker att vi på KFH behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du alltid 
rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) på 
www.imy.se. 
 
För mer information om KFH som förbund se www.kfhalsingland.se. 
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