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Sammanfattande beskrivning av personuppgiftsbehandlingar inom
Kommunstyrelseförvaltningen
Personuppgiftsansvarig för verksamheten är KSF 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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Kontakter med Järfälla Kommuns
Överförmyndare
Vad är ändamålet med personuppgiftsbehandlingarna?
Dina personuppgifter samlas in för administration och andra åtgärder som behövs för att
handlägga ditt ärende. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, debitering av
avgift, utbetalning av arvode, rekrytering, enkätutskick samt uppdatering av adressuppgifter.
Med vilken rättslig grund behandlas personuppgifterna?
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning i enlighet
med föräldrabalken.
Hur behandlas personuppgifterna, och av vem?
De personuppgifter vi behandlar om dig registreras i vårt verksamhetssystem, dessa
uppgifter använder vi för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter
gentemot dig. Dina personuppgifter delas också med personuppgiftsbiträden i form av
exempelvis företag som levererar de datasystem som är nödvändiga för vår verksamhet. I
vissa fall kan även privata utförare av kommunal verksamhet få tillgång till dina
personuppgifter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med externa parter
(exempelvis myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Däremot personuppgifter
om dig kommer varken att samlas in eller behandlas utanför EU/EES.
Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?
Namn, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadresser, personnummer, arbetsförhållanden,
utbildningsbakgrund, civilstånd och eventuellt hälsotillstånd om det är relevant och
nödvändigt för just ditt ärende.
Hur länge bevaras personuppgifterna?
Överförmyndaren är skyldig att spara dina uppgifter så länge tillsynen enligt lag ska utövas
av överförmyndaren och därefter ytterligare i minst tre år.
Är du rekryterad som god man och aldrig har haft något uppdrag kan du när du så önskar bli
borttagen ur överförmyndarens register.

