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Sammanfattande beskrivning av personuppgiftsbehandlingar inom
kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
Personuppgiftsansvarig för verksamheten är kultur-, demokrati- och fritidsnämnden i
Järfälla kommun (organisationsnummer 212000-0043).
Den här sammanfattande beskrivningen syftar till att ge en övergripande bild av:
 För vilka ändamål vi behandlar personuppgifter.
 Med vilken rättslig grund vi behandlar uppgifterna.
 Vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar.
 Hur personuppgifterna behandlas, och av vem.
 Hur länge personuppgifterna bevaras.
Ytterligare information om hur Järfälla kommun arbetar med personuppgifter, och
vilka rättigheter du som registrerad har, finner du på www.jarfalla.se/personuppgifter
eller hos vårt servicecenter på Riddarplatsen 5 i Jakobsberg.
Kontakta oss

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att
skicka ett mail till Järfälla kommuns dataskyddsombud, dataskydd@jarfalla.se.
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Kulturskolan – uthyrning av instrument
Vad är ändamålet med personuppgiftsbehandlingen?

Syftet med dessa personuppgiftsbehandlingar är för att vi ska kunna veta vem som
hyr vilket instrument samt för att kunna fakturera elevens vårdnadshavare eller
eleven själv om eleven är myndig.
Med vilken rättslig grund behandlas personuppgifterna?

Avtal och samtycke. Du som vill hyra ett instrument ingår ett avtal med kommunen.
Hur behandlas personuppgifterna, och av vem?

Personuppgifterna behandlas i verksamhetssystemet StudyAlong. För att hyra ett
instrument så behöver du skapa ett konto i StudyAlong. Vårdnadshavare skriver på
ett avtal om uthyrning av instrument.
Servicecenter i Järfälla kommun kan logga in och se kontouppgifter om en
vårdnadshavare ber om det.
Det är Kulturskolans administration och lärare som har behörighet att se uppgifter i
verksamhetssystemen. Kulturskolan har en instrumentförvaltare som ansvarar för
uthyrning av instrument. Instrumentavtalen förvaras i pärm i låst förråd.
Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Personnummer, vårdnadshavares och elevens för- och efternamn, adressuppgifter,
telefonnummer, e-postadress.
Hur länge bevaras personuppgifterna?

Handlingar som innehåller dina personuppgifter inom området för
instrumentuthyrning inom kulturskolan bevaras och arkiveras var tredje år efter
inaktivitet enligt dokumenthanteringsplan.
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