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Med behandling menas allt man gör med personuppgifter. Exempel på behandling av person-
uppgifter är: insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning. 
 
 
 

1.  Personuppgiftsansvarig nämnd 
 
      
2.  Kontaktperson 
 
      

 
 

3  Behandlingens/registrets/kontots benämning 
 
      
4.  Ändamålet/ändamålen med behandlingen/registret/kontot 
      

5.  Den/de kategorier (grupper) av personer som berörs av behandlingen/uppgifterna 
      

6.  De personuppgifter eller kategorier (grupper) av personuppgifter som ska behandlas 
      

7.  De mottagare eller kategorier (grupper) av mottagare till vilka uppgifterna kan komma att lämnas ut 
      

  
8.  Kommer uppgifter att överföras till tredje land         Ja             Nej    
 
9. Åtgärder som har vidtagits för att trygga säkerheten i behandlingen 
      

10. När och hur sker gallring 
          

11. Laglig grund 
      

 
12. Underskrift av nämndens ordförande 

Datum 
      

Namnteckning Namnförtydligande 
      

 
 
 
 
Förklaringar se nästa sida. 
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Siffrorna hänvisar till respektive radnummer på blanketten.  
 
1. Den personuppgiftsansvarige, det vill säga den nämnd som bestämmer ändamålen med el-

ler medlen för behandlingen (jfr Artikel 4 Dataskyddsförordningen). 
 
2. Kontaktpersonen, avser inte en specifik person utan en enhet eller befattning som fungerar 

som kontakt för dataskyddsombudet.  
 
3. Eventuell benämning på behandlingen, registret eller kontot på sociala medier (Evolution, 

barnomsorgskö, Instagramkonto, Facebook-konto med mera.). 
 
4. Beskriv kortfattat ändamålet/ändamålen med behandlingen. Även bilder är en personupp-

gift. Exempel: Register över elever med särskild kost, register över samtliga fastighetsä-
gare för debitering av VA-avgifter, ärendebehandling för att uppfylla skyldigheter enligt 
miljölagen, information eller kommunikation med berörda.  

 
5. Exempel: Föräldrar och barn inskrivna i barnomsorgskö, personer med särskilt boende 

inom omsorgsverksamheten, samtliga elever inskrivna i kommunal musikskola, personer 
bosatta inom Hultsfreds kommun. 

 
6. Exempel: Namn, adress, födelseår eller personnummer, inkomst, e-postadress. 
 
7. Exempel: Myndighet inom kommun eller landsting, arbetsförmedling, försäkringskassa, 

försäljare, vårdnadshavare, brukare, invånare, barn, elever m.fl. 
 
8. Tredje land avser länder utanför EU och EES. Förutsättningarna för att lämna ut person-

uppgifter till tredje land anges i Artikel 44-50 Dataskyddsförordningen. 
 
9. Ge en kortfattad beskrivning. Exempel: Riktlinjer för IT-säkerheten finns inom företaget 

och en IT-säkerhetsansvarig har utsetts. Uppgifterna kan bara behandlas av särskilt utsedda 
personer med lösenordsskyddad behörighet. 

 
10. Inga personuppgifter som inte är aktuella får sparas enligt Dataskyddsförordningen. Be-

skriv hur gallring av uppgifter kommer att säkras.  
 
11.  Laglig grund = Samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, skydd för grundläggande intressen, 

uppgifter av allmänt intresse, myndighetsutövning.  
 
12. Ska göras av ordförande i den nämnd som ansvarar för behandlingen. 
 
 
Skickas till dataskyddsombudet. 
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