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Personuppgiftsbehandlingar inom bygg- och anläggningsverksamheten
(bygg- och miljöförvaltningen Veddesta)
Personuppgiftsansvarig för verksamheten är tekniska nämnden 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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Bygg- och anläggningsverksamheten
Vad är ändamålet med personuppgiftsbehandlingarna?

Inom kommunens bygg- och anläggningsverksamhet behandlas personuppgifter när
det är nödvändigt att kommunen ska kunna uppfylla sitt ansvar som väghållare.
Verksamheten ansvarar för utförandet av drift och underhåll av kommunens vägnät
genom åtgärder som snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning och underhåller
vägmärken och trafiksignaler. Verksamheten utför även asfaltsreparationer och
klottersanering, utför vägslåtter, siktröjningar och akut städning i vägområden. Även
utförande av nyanläggningar av park- och lekanläggningar ingår i uppdraget.
Personuppgifter kan också behöva behandlas för att verksamheten ska kunna hantera
synpunkter och klagomål.
Med vilken rättslig grund behandlas personuppgifterna?

Myndighetsutövning eller uppgift av allmänt intresse. Kommunen har enligt lag
ansvar för underhållet av gator och andra allmänna platser som kommunen är
huvudman för.
Hur behandlas personuppgifterna, och av vem?

Personuppgifterna bevaras i de verksamhetssystem som används inom verksamheten
och behandlas endast av de anställda som har behov av uppgifterna för att utföra sina
arbetsuppgifter.

Personuppgifterna kan komma att delas med andra myndigheter om det finns stöd i
lag eller förordning, till exempel kronofogden, polismyndigheten eller andra
förvaltningar inom Järfälla kommun. Personuppgifterna delas också med
personuppgiftsbiträden i form av exempelvis företag som levererar de datasystem
som är nödvändiga för vår verksamhet, eller de entreprenörer kommunen anlitar för
att utföra exempelvis snöröjning.
Personuppgifter kan även lämnas ut till allmänheten enligt offentlighetsprincipen.
Däremot överför vi inga personuppgifter till ett land utanför EU/EES.
Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Namn, telefonnummer, e-postadress, företagsuppgifter
Hur länge bevaras personuppgifterna?

Personuppgifterna bevaras i respektive verksamhetssystem under den tid ett ärende
är aktuellt. Därefter kan personuppgifter gallras med stöd av tekniska nämndens
hanteringsanvisningar, eller bevaras för arkivändamål med stöd av arkivlagen
(1990:782).

