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Personuppgiftsbehandlingar inom KomTek 

Personuppgiftsansvarig för verksamheten är Kompetensnämnden 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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KomTek – teknik- och entreprenörsskola för barn och unga 

Vad är ändamålet med personuppgiftsbehandlingen? 

I syfte att tillhandahålla utbildningsinsatser inom den kommunala teknik- och 

entreprenörsskolan för barn och unga – KomTek – behöver Järfälla kommun hantera 

personuppgifter om deltagare och deras vårdnadshavare. 

Med vilken rättslig grund behandlas personuppgifterna? 

Deltagande inom KomTek utgår ifrån en överenskommelse med barnets 

vårdnadshavare. Personuppgifter behandlas i den mån det behövs för att uppfylla och 

följa upp detta avtal. 

Hur behandlas personuppgifterna, och av vem? 

Inför deltagande i fritidsaktiviteter på KomTek anmäler vårdnadshavare sina barn på 

verksamhetens webbsidor. Anmälning till 5- eller 10-verkors kurser hanteras i 

verksamhetens anmälningssystem (Lvis). Övriga kurser och kölistor hanteras via 

anmälningsformulär (DEFGO). Därefter handläggs anmälningarna manuellt av 

personalen på KomTek. Efter genomförd aktivitet faktureras vårdnadshavaren via 

kommunens ekonomisystem (Raindance).  

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas? 

Identifierande uppgifter (t.ex. namn och personnummer), kontaktuppgifter (t.ex. 

adress, telefonnummer, vårdnadshavare), anmälningsadministrativa uppgifter (t.ex. 

anmälningar och kölistor), kursadministrativa uppgifter (t.ex. deltagarlistor och 

fakturering). 

Hur länge bevaras personuppgifterna? 

Uppgifter som hanteras av kommunens verksamheter är allmän handling, och ska 

enligt lag bevaras om det inte finns specifika beslut om gallring. Uppgifter som 

bevaras är anmälningar till kurser och deltagarlistor. Övriga uppgifter hanteras bara 

så länge det är relevant för att tillhandahålla och följa upp aktiviteten på KomTek. 
 


