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Järfälla kommun 

Kommunstyrelseförvaltningen 

E-post: dataskydd@jarfalla.se 

Besöksadress: Vasaplatsen 11, Jakobsberg 

Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA 

Växel: 08-580 285 00 

Webbplats: www.jarfalla.se 

Organisationsnummer: 212000-0043 
 

SAMTYCKE FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I SAMBAND MED 

KURSKONCEPTET ”BÖRJA PÅ KOMTEK” INOM JÄRFÄLLA KOMMUN 
 

 

Vi inhämtar på detta sätt samtycke för behandling av dina personuppgifter. I det här sammanhanget 

omfattar personuppgifterna den information du angett i formuläret. 

 

De personuppgifter som du lämnar i samband med att du ger ditt samtycke kommer att behandlas för att 

administrera KomTeks kurskoncept ”Börja på KomTek”, BPK. Behandlingen av dina personuppgifter 

sker först efter att du gett ditt samtycke till att dina personuppgifter får lov att behandlas av KomTek. 

Ditt samtycke utgör vår rättsliga grund för att få behandla dina personuppgifter. 

 

Dina personuppgifter kommer att lagras under den tid den inlämnade intresseanmälan har giltighet. 

Därefter kommer nya personuppgifter att inhämtas efter varje genomförd termin så länge ditt barn 

väljer att fortsätta på BPK. Dina personuppgifter kommer efter lagringsperioden att gallras. Det gäller 

inte uppgifter som omfattas av kommunens faktureringssystem. 

 

Dina personuppgifter kommer att delas med kommunens ekonomiavdelning för att fakturering av 

kursavgiften ska kunna ske. 

 

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter 

med ett företag godkänt av kommunen som tillhandahåller tjänster till oss som personuppgiftsansvarig. 

Detta företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte 

använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina 

uppgifter. 

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

Kompetensnämnden, Järfälla kommun (organisationsnummer: 212000-0043) är personuppgiftsansvarig 

och bestämmer ändamål och medel för behandlingen.  

 

Kontaktuppgifter:  

Postadress: Järfälla kommun, 177 80 Järfälla 

Tel: 08-580 285 00 

 

Jag samtycker till att KomTek behandlar personuppgifter om mig i enlighet med ovanstående 

beskrivning. 

 

 

Klicka här för att läsa mera om innebörden av ditt samtycke och dina rättigheter 

http://www.jarfalla.se/samtycke

