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Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) gäller för all 

behandling av personuppgifter inom EU från och med den 25 maj 2018. Lagen ska 

skydda den enskildes integritet vid behandling av personuppgifter. 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en 

fysisk person som är i livet. Som exempel kan nämnas namn, personnummer, fotografier, 

ljudupptagningar med mera som samlas in, som sammanställs på olika sätt eller 

registreras i datasystem. GDPR omfattar alla former av behandling av personuppgifter. 

Personuppgifter om dig behandlas bara om det finns laglig grund. En sådan laglig grund 

kan vara ett aktivt samtycke från dig. Andra rättsliga grunder är om 

personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade, 

om det finns en rättslig förpliktelse, för att skydda den registrerades grundläggande 

intressen eller för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse. Vi delar inte dina 

personuppgifter till eller med tredje land. 

Informationsskyldighet 
Alla som behandlar personuppgifter har en skyldighet att informera om den behandling 

som utförs. Du har rätt att få veta varför Samordningsförbundet behöver dina 

personuppgifter, med vilken laglig grund Samordningsförbundet behandlar uppgifterna 

och hur länge dina personuppgifter kommer sparas innan de raderas. Information om hur 

dina personuppgifter behandlas i olika situationer lämnas ifall det är möjligt i samband 

med att Samordningsförbundet tar del av dina personuppgifter. 

Integritetspolicy och rättigheter 
• Dina rättigheter och hanteringen av dina personuppgifter framgår av vår

Integritetspolicy på vår hemsida https://samordningstockholm.se/ 

• Om de personuppgifter som behandlas om dig är felaktiga, har du rätt att begära rättelse.

• Om behandlingen grundar sig på samtycke har du rätt att ta tillbaka samtycket.

• I vissa fall föreligger också rättigheterna radering, dataportabilitet, begränsning och

invändning. 

https://samordningstockholm.se/
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• Du har rätt att begära ett registerutdrag från Samordningsförbundet med information

om de personuppgiftsbehandlingar som finns. Om du inte är nöjd med 

Samordningsförbundets hantering av dina personuppgifter, har du rätt att lämna in 

klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är vår tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter 
För att rätta eventuella felaktigheter, eller om du vill begära ut dina personuppgifter kan 

du kontakta Samordningsförbundet Stockholms stads förbundschef 

annika.angerfelt@stockholm.se Samordningsförbundet Stockholms stad är 

personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att behandla dina 

personuppgifter på rätt sätt. Om du har frågor eller synpunkter på vår 

personuppgiftshantering kontakta vårt dataskyddsombud som övervakar att vi följer EU:s 

dataskyddsförordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning.  

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: dso@securitysolution.se 

Cookies (kakor) på hemsidan 
En kaka (cookie) är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i 

webbplatsbesökarens dator. Vi använder oss av kakor på vår hemsida för att få statistik 

över vilka sidor som besöks på vår webbplats. Genom att analysera hur besökarna 

använder vår webbplats kan vi arbeta med att förbättra navigeringen på hemsidan d v s 

öka hemsidans tillgänglighet. 

Kakorna kan innehålla information i klartext men ofta krypteras innehållet i kakan, så 

att användaren inte kan veta vilken information den innehåller. Ofta innehåller kakan 

endast en nyckel till en databaspost på servern, varvid användaren inte har någon 

kontroll över hur mycket information som finns lagrad om honom eller henne. I kakorna 

kan en tidpunkt efter vilken kakorna inte längre används anges. Då kan kakorna sparas 

på datorns hårddisk, för att kunna returneras senare. I annat fall lagras kakorna endast i 

datorns primärminne och gäller tills webbläsaren stängs av. Den 25 juli 2003 trädde den 

nya lagen om elektronisk kommunikation i kraft, vilket innebär att alla som besöker en 

webbplats ska informeras om användning av cookies och ges möjlighet att vägra sådan 

användning. Om du inte vill acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du 

automatiskt nekar till att cookies lagras eller att du informeras varje gång en webbplats 

begär att få lagra en cookie. I din webbläsare kan också tidigare lagrade cookies raderas. 

Se webbläsarens hjälpsidor för att få hjälp med inställningar. 
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