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Personuppgiftsbehandlingar inom transport- och verkstadsservice
(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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Transport- och verkstadsservice (bygg- och miljöförvaltningen
Veddesta)
Vad är ändamålet med personuppgiftsbehandlingarna?

Inom kommunens transport- och verkstadsservice behandlas personuppgifter när
det är nödvändigt för att kommunen ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse
såsom skolskjuts för barn med särskilda behov, bussresor, mattransporter från kök
till skolor/förskolor och boenden, internpost, bud, flyttar och avfallshämtning.
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.
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 delas med personuppgiftsbiträden i form av exempelvis företag
som levererar de datasystem som är nödvändiga för vår verksamhet. Vi överför
inga personuppgifter till ett land utanför EU/EES.
Personuppgifter kan även lämnas ut till allmänheten enligt offentlighetsprincipen.
Uppgifter som lämnas vid uppdrag om skolskjuts för barn med särskilda behov
kan dock vara skyddade av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Namn, telefonnummer, e-postadress, företagsuppgifter.
Skolskjuts för barn med särskilda behov: namn, adress, uppgifter om barn,
hälsoinformation som är nödvändig för att kommunen ska kunna uppfylla sin
skyldighet att tillhandahålla skolskjuts enligt skollagen.
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).

