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Personuppgiftsbehandlingar inom projektledningsverksamheten
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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Projektledningsverksamheten
Vad är ändamålet med personuppgiftsbehandlingarna?

Projektledningsavdelningen behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för
genomförandet av infrastruktur- och anläggningsprojekt samt nyproduktion av
fastigheter i kommunen. Såväl kommunens projektledare som de entreprenörer som
anlitas av kommunen behöver ha tillgång till uppgifter i kommunens projektportal
för att kunna följa sitt projekt, dela dokument och se tidplaner för projektet. För att
säkerställa att endast behöriga personer har tillgång till systemet behöver alla som
arbetar med ett projekt vara registrerade i systemet. De personuppgifter som finns i
systemet är namn och kontaktuppgifter till kommunens projektledare och ansvariga
representanter för de entreprenörer kommunen anlitar.
Med vilken rättslig grund behandlas personuppgifterna?

Avtal - de personuppgiftsbehandlingar som utförs inom projektlednings-avdelningen
är i de flesta fall nödvändiga för att kommunen ska kunna fullgöra ett avtal med en
entreprenör om genomförande av ett projekt. I vissa fall kan behandlingarna även
utgöra ett led i utförandet av en uppgift av allmänt intresse, till exempel vid
nybyggnation eller underhåll av skolor och förskolor.
Hur behandlas personuppgifterna, och av vem?

I kommunens projektportal finns personuppgifter om anställda i kommunen som
arbetar med ett projekt, samt personuppgifter om ansvariga representanter för de
entreprenörer som är anlitade för att utföra ett projekt för kommunens räkning.
Personuppgifterna används huvudsakligen för kontakter mellan kommunen och
entreprenörer när det är nödvändigt för projektets genomförande. I projektportalen
registreras endast de personuppgifter som behövs för att uppfylla ändamålet med
behandlingarna: namn och kontaktuppgifter till representanter för de parter som är
involverade i projekten.
Personuppgifterna behandlas endast av personer (anställda av kommunen eller av
anlitade entreprenörer) som behöver uppgifterna för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter. 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 något land utanför EU/EES.
Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Namn, telefonnummer, e-postadress, företagsuppgifter.

Hur länge bevaras personuppgifterna?

Personuppgifterna kommer att bevaras under den tidsperiod som krävs för att
säkerställa genomförandet av ett projekt. När ett projekt är slutfört gallras de
personuppgifter som inte ska arkiveras i enlighet med tekniska nämndens
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hanteringsaviseringar. De personuppgifter som inte gallras bevaras med stöd av
arkivlagen (1990:782) och nämndens hanteringsanvisningar.

