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Policy för behandling av personuppgifter
Följande policy med tillhörande riktlinjer och
tillämpningsanvisningar, ska tillämpas i alla situationer där
medarbetare inom Landskrona stads förvaltningar, bolag och
stiftelser behandlar personuppgifter.
Landskrona stad ska värna och skydda den personliga integriteten
för de personer vars uppgifter är föremål för behandling. I arbetet
med personuppgiftsbehandling ska staden vara en BRA part som
arbetar förebyggande.
Syfte och Målsättning
All behandling av personuppgifter inom Landskrona stads organisation ska
ske med respekt för den enskildes personliga integritet och rättigheter.
Utgångspunkt vid varje personuppgiftsbehandling är att:
•
•
•
•
•
•
•

minimera skaderisken för den registrerade
behandlingen är öppen i förhållande till den registrerade
det finns ett särskilt, uttryckligt samt berättigat ändamål med
behandlingen som fastställts innan behandlingen påbörjas
inte samla in mer personuppgifter än nödvändigt
registrerade personuppgifter är korrekta
personuppgifter bara får bevaras i identifierbar form så länge det är
nödvändigt för ändamålet eller krävs enligt lag
personuppgifterna skyddas genom lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder.

Ledningens engagemang och ansvar
Kommunfullmäktige beslutar om policy för personuppgiftsbehandling.
Kommunstyrelsen och bolagsstyrelser fastställer riktlinjer och har det
övergripande ansvaret för uppföljning av personuppgiftsbehandlingen.
Nämnderna och bolagsstyrelserna är enligt lag ansvariga för att
personuppgiftslagstiftningen följs, genom funktionen som
personuppgiftsansvarig. Brott mot lagstiftningen är förenat med
sanktionsavgifter och skadeståndsansvar. Nämnder och bolagsstyrelser i
sådana bolag där det är nödvändigt eller i övrigt bedöms lämpligt ansvarar för
att utse och till tillsynsmyndigheten anmäla dataskyddsombud.
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Stadsdirektören, förvaltningscheferna och bolagens verkställande direktörer
har det övergripande ansvaret för att policyn med tillhörande riktlinjer
integreras i organisationens dagliga arbete. Förvaltningschefer och
verkställande direktörer ansvarar för att verksamheten har för verksamheten
relevanta tillämpningsanvisningar samt för att förvaltningen/bolaget har en
representant i stadens dataskyddsnätverk. Vidare ansvarar de för att för att
verksamhetsspecifika styrande dokument utformas i linje med denna policys
syfte och mål.
Stadsledningskontoret som central stödfunktion har på uppdrag av
kommunstyrelsen ansvar för att erbjuda samverkan, stöd och hjälp samt
grundläggande utbildning. Stadsledningskontoret ansvarar för att
sammankalla och leda stadens dataskyddsnätverk samt rekrytera eller
upphandla stadens dataskyddsombud.
Organisation och ansvar
Nämnd och styrelse ansvarar för att det inom varje förvaltning och bolag finns
ekonomiska förutsättningar och en organisation med lämplig kompetens som
arbetar med att analysera, förebygga och förbättra hanteringen av
personuppgifter. Organisationen ska i huvudsak utgöras av den ordinarie
linjeorganisationen. Samtliga medarbetare ska aktivt medverka till och
förebyggande arbeta för att personuppgifter hanteras korrekt och lagligt.
Risk- och konsekvensanalys
Innan behandlingen av personuppgifter påbörjas ska personuppgiftsansvarig
genomföra en risk- och konsekvensanalys. Riskanalysen har till syfte att
identifiera brister, risker samt redogöra för vilka medföljande konsekvenser
hantering av personuppgiften kan få, dels för den registrerade men också för
verksamheten i sin helhet.
Konsekvensbedömning enligt artikel 35 dataskyddsförordningen
Vid behandling av personuppgifter som kan medföra allvarliga risker för de
registrerades rättigheter ska en konsekvensbedömning genomföras i samråd
med dataskyddsombudet.
Rapportering och uppföljning
Nämnder och styrelser ska årligen följa upp hur personuppgifter behandlas
och hur arbetet med att kvalitetssäkra personuppgiftsbehandlingen fortlöper.
Personuppgiftsincidenter ska anmälas löpande i direkt anslutning till att de
upptäcks. Inrapporterade personuppgiftshändelser - och incidenter ska
sammanställas och analyseras. I underlaget ska det framgå vilka åtgärder som
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vidtagits samt förbättringsförslag. Uppföljning och analys ska skickas till
dataskyddsombudet.
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