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SALTV1KS K^/IMUN

Integritetspolicy för Saltviks kommun

Personuppgiftsansvar

Varje nämnd i kommunen är personuppgiftsansvariga och ansvar därmed for behandlingen av personuppgifter.

Saltviks kommun behandlar personuppgifter for att uppfylla sina skyldigheter och åtaganden mot invånare,
fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter.

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis
personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, identifikationer online,

personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR samt gällande
lagar om dataskydd. Vid behandling av personuppgifter ser Saltviks kommun till att lämplig säkerhetsnivå
uppfylls tekniskt och organisatoriskt, vilket inbegriper skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot
förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. Skyddsnivå anpassas till att motsvara personuppgiftens

skyddsvärde. Om en personuppgift är av känslig eller särskild karaktär ställs högre tekniska och organisatoriska
krav.

Saltviks kommun följer grundläggande principer i dataskyddsförordningen vid behandling av personuppgifter.
Principerna innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål som inte är alltför
allmänt hållna och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna
får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål och inte heller sparas längre än

nödvändigt.

Offentlighetsprincipen

Saltviks kommun är en offentlig förvaltning och det innebär att uppgifter om dig kan bli allmänna handlingar.
Handlingar blir dock inte allmänna handlingarna om de innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt
gällande lagstiftning.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Information om

behandling av personuppgifter ska lämnas av Saltviks kommun både när uppgifterna samlas in och när den

registrerade begär det.

Önskar du information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Saltviks kommun begär du ut ett

registerutdrag skriftligen på papper med underskrift.

En begäran om rättelse, radering, begränsning eller invändning av en personuppgiftsbehandling sker skriftligen

eller muntligen.

Alla registrerade har rättigheter gentemot den som är personuppgiftsansvarig. Vissa av rättigheterna är beroende

av vilken rättslig grund som den aktuella behandlingen av personuppgifter vilar på. Detta innebär att vissa

rättigheter bara kan göras gällande under vissa förutsättningar.

Saltviks kommuns post- och besöksadress:
Saltviks kommun

Lillängs 14, Nääs
22320 Ödkarby

Vill du klaga på Saltviks kommuns behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen
på Åland Elverksgatan 10, AX-22100 Mariehamn, Åland, tel: +358 18 25550 , e-post: inspektion(a),di.ax

Posladress: Lillangs 14 Naäs. AX-22320 ODKARBY ÅLAND
Telefon: 018-48 900. Telefax 018-489 011. E-posl: infb@salivik.ax

www.sallvik.ax
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Godkännande av lagring på vår webbplats

Genom att du klickar på till exempel Skicka, Spara eller Publicera i något av våra formulär godkänner du att
Saltviks kommun lagrar dina uppgifter. När du avanmäler dig for nyhetsbrev på vår hemsida tar vi bort dina
personuppgifter gällande nyhetsbreven. Personuppgifter i Tyck till kan raderas om du så önskar, ta i så fall
kontakt med kommunen.

Register över personuppgiftsbehandlingar

Saltviks kommun för ett register över behandlingar av personuppgifter som utförs under kommunens

personuppgiftsansvar. Detta register ska upprättas skriftligt, vara tillgänglig i elektronisk format och hållas
uppdaterat. På begäran ska registret göras tillgängligt för Datainspektionen på Åland.

I Saltviks kommun är det varje enhetschef som är ansvarig för att göra anmälan av behandling inom dennes

verksamhetsområde. Varje behandling av personuppgifter uppdateras när nya förutsättningar gäller för dess

hantering, såsom t.ex. att den avslutats eller att de informationssäkerhetsmässiga skydden förändrats.

Postadress: Lillängs 1-! Nääs. AX-22320 ODK.ARBY ÅLAND

Telefon; 018-48 900. Telefax OLS-48901 l. E-post: infoto)saltvik.ax

wmv.sallvik.ax
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