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§ 170 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
Sammanfattning

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft år 1998. Syftet med lagen
är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks
när personuppgifter behandlas.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som
behandlas inom verksamheten. Kommunstyrelsen bestämmer vilka
personuppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska
användas till.
Den personuppgiftsansvarige ska skriftligen anmäla behandling av
personuppgifter som är helt eller delvis automatiserade till
Datainspektionen innan en behandling genomförs (PuL 36 §). Om
kommunstyrelsen i stället väljer att ha ett personuppgiftsombud
behövs ingen anmälan till Datainspektionen (PuL 37 §).
Personuppgiftsombudet ska då självständigt se till att
personuppgifter inom förvaltningens verksamhetsområde behandlas
på ett korrekt och lagligt sätt samt påpeka eventuella brister för
kommunstyrelsen (PuL 38 §). Den faktiska behandlingen av
personuppgifterna kan överlåtas, men personuppgiftsansvaret kan
aldrig överlåtas. Det är alltid den personuppgiftsansvarige som
ytterst svarar för att personuppgiftslagen följs och att de
registrerade behandlas korrekt. Ansvaret är straff- och
skadeståndssanktionerat.
I personuppgiftsombudets arbetsuppgifter ingår att
- föra förteckning över behandlingar
- utöva tillsyn över behandlingar
- hjälpa registrerade att få rättelse
- vid behov samråda med Datainspektionen
- anmäla brister i behandlingar
Nuvarande personuppgiftsombud, kommunjurist Görel Wentz,
kommer att avsluta sin tjänst i Haninge kommun och ett nytt
personuppgiftsombud behöver därför utses.
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Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningsledare Jenny
Lagebjörk utses till nytt personuppgiftsombud från och med 201707-01.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Förvaltningsledare Jenny Lagebjörk utses till
personuppgiftsombud för kommunstyrelsen från och med 201707-01.
2. Kommunjurist Görel Wentz entledigas från och med 2017-0701.
3. Anmälan om byte av personuppgiftsombud görs till
Datainspektionen.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Förvaltningsledare Jenny Lagebjörk utses till
personuppgiftsombud för kommunstyrelsen från och med 201707-01.
2. Kommunjurist Görel Wentz entledigas från och med 2017-0701.
3. Anmälan om byte av personuppgiftsombud görs till
Datainspektionen.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Datainspektionen, Görel Wentz, Jenny Lagebjörk,
samtliga avdelningar inom kommunstyrelseförvaltningen

Utdragsbestyrkande

