
 

 2019-12-19 1 (3) 

Personuppgiftsbehandlingar inom miljö- och 
hälsoskyddsverksamheten 

Personuppgiftsansvarig för verksamheten är miljö- och bygglovsnämnden 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.  

 

  

http://www.jarfalla.se/personuppgifter
mailto:dataskydd@jarfalla.se
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Miljö- och hälsoskyddsverksamheten 

Vad är ändamålet med personuppgiftsbehandlingarna? 

Inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten behandlas personuppgifter för att vi ska 

kunna handlägga ärenden, utreda, genomföra tillsyn samt kommunicera och 

dokumentera beslut. Detta gör vi för att säkerställa att vi kan behandla alla frågor på 

ett korrekt sätt och fatta rättssäkra beslut i ärenden som rör miljöbalkstillsyn, 

livsmedelstillsyn, tobakstillsyn och tillsyn enligt strålskyddslagen. Vissa uppgifter 

kan också behöva användas för administration, uppföljning, statistik och kontroll. 

 

Med vilken rättslig grund behandlas personuppgifterna? 

Myndighetsutövning. Vår roll som myndighet kräver att vi behandlar dina 

personuppgifter för att kunna handlägga ärenden inom verksamhetens 

ansvarsområde. I vissa fall behandlas personuppgifter som ett led i utförandet av 

uppgifter av allmänt intresse, till exempel vid beredning inför utdelning av Järfälla 

kommuns miljöstipendium.  

 

Hur behandlas personuppgifterna, och av vem? 

Dina personuppgifter behandlas i miljö- och hälsoskyddsavdelningens 

verksamhetssystem, där de blir en del av ditt digitala ärende. Handlingarna som ingår 

i ditt ärende bevaras även i pappersform. Uppgifterna behandlas av personal inom 

avdelningen och efter arkivering av kommunarkivets personal.  

 

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra myndigheter om det finns stöd 

i lag eller förordning, till exempel skatteverket, statistiska centralbyrån, kronofogden, 

polismyndigheten eller andra förvaltningar inom Järfälla kommun. Dina 

personuppgifter delas också med personuppgiftsbiträden i form av exempelvis 

företag som levererar de datasystem som är nödvändiga för vår verksamhet. Däremot 

överför vi inga personuppgifter till ett land utanför EU/EES. 

  

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas? 

Personnummer, namn, adresser, fastighetsbeteckning, telefonnummer, mejl-adresser, 

fotografier. Uppgifter om hälsa kan förekomma, om det är relevant och nödvändigt 

för just ditt ärende. 

 

Hur länge bevaras personuppgifterna? 

Dina personuppgifter kommer att lagras under den tidsperiod som krävs för att 

handlägga ditt ärende och gallras i enlighet med beslut om gallring enligt miljö- och 

bygglovsnämndens hanteringsaviseringar. Dina personuppgifter kommer efter 
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lagringsperioden att bevaras med stöd av arkivlagen (1990:782) och nämndens 

hanteringsanvisningar. 

 
 


