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Policy för behandling av personuppgifter
Syfte
Räddningstjänsten Östra Blekinge värnar om den personliga integriteten. Du som medarbetare och
andra externa kontakter ska kunna känna sig trygga när ni anförtror oss era personuppgifter. Med
anledning av detta har denna policy upprättats. Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning
och förtydligar hur Räddningstjänsten Östra Blekinge jobbar för att ta tillvara individens rättigheter
och integritet vid behandling av personuppgifter.
Syftet med den här policyn är att klargöra hur Räddningstjänsten Östra Blekinge behandlar
personuppgifter, vad de används till, vilka som får ta del av personuppgifterna och under vilka
förutsättningar samt hur den enskilda individen kan ta tillvara sina rättigheter.

Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Blekinge behandlar personuppgifter för att fullfölja förpliktelser mot
medarbetare och samhälle. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som
behövs för ändamålet.

Riktlinjer
Räddningstjänsten Östra Blekinge behandlar endast personuppgifter när det finns laglig grund.
Personuppgifter behandlas endast när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här
följer exempel på personuppgifterna som behandlas:

Medarbetare














Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Personnummer
Kön
Titel
Användarnamn
Tjänstebeteckning
Fotografier, video
Hälsoundersökningar
Facktillhörighet
Politisk tillhörighet (Direktionen)
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Externa kontakter
 Namn
 Adress
 Fastighetsbeteckning
 Registreringsnummer
 E-postadress
 Telefonnummer
 Företagsnamn
 Personnummer, organisationsnummer
 Fotografier, video

Samtycke
Förbundet har inhämtat samtycke från de egna medarbetarna och försöker i möjligaste mån även
inhämta samtycke från externa kontakter, innan personuppgifter behandlas. Heltidspersonal har
registrerat samtycke i Daedalos och deltidspersonal har besvarat blankett för samtycke (vilken
registreras i Daedalos). Externa kontakter kommer att ges möjlighet till samtycke vid ansökningar och
andra registreringar.
En individ har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke. Förbundet kommer då inte längre att
behandla personuppgifterna eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att
fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att
vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har.
Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
Medarbetare
 Uppgifter som tillhandahålls direkt till oss
 Uppgifter som registreras på enkäter och undersökningar
Externa kontakter
 Uppgifter som tillhandahålls direkt till oss
 Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 Uppgifter som förbundet får från offentliga register
 Uppgifter som inkommer när våra medarbetare anlitas
 Uppgifter som inkommer vid anmälning till våra kurser eller seminarier

Information
När Räddningstjänsten Östra Blekinge behandlar personuppgifter för första gången kommer
information lämnas om vad uppgifterna kommer att användas till, vilka rättigheter individen har
enligt dataskyddslagstiftningen och hur dessa kan tas tillvara av dig som individ. Information om
vilken funktion som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta förbundet
om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser personuppgifter och/eller
rättigheter.
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Behandling av personuppgifter
Räddningstjänsten Östra Blekinge utarbetar rutiner och arbetssätt för att behandlade
personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och
andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina
arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörigheter, vilket innebär ett högre
skydd för dina personuppgifter. Våra säkerhetssystem är utvecklade med integritet i fokus och
skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk.
Behandlade personuppgifter rensas bort enligt förbundets fastställda gallringsplaner.

Utlämning av personuppgifter
Utgångspunkten är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det saknas samtycke till
det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi
lämnar ut personuppgifter till tredje part prövas detta i förhållande till offentlighetsprincipen.

Ansvar
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är
ansvariga för hur personuppgifter behandlas och rättigheterna tas tillvara enligt
dataskyddsförordningen. Räddningstjänsten har ett dataskyddsombud som arbetar systematiskt för
att säkerställa att förbundet efterlever dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsincident
Personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller
ändring av de personuppgifter som behandlas. Det kan också vara fråga om en personuppgiftsincident om en

säkerhetsincident leder till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de behandlade
personuppgifterna.
Vid händelse av personuppgiftsincident ska förbundet följa dataskyddslagen och anmäla intrång
inom 72 h till Datainspektionen. Datainspektionen kommer att bevaka vilka åtgärder som vidtas för
att motverka negativa effekter av det inträffade. Medarbetare och externa kontakter som blir
drabbade kommer att informeras omedelbart, om det är stor risk att deras rättigheter och friheter
kan påverkas, till exempel om det finns risk för id-stöld eller bedrägeri.
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