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Integritetspolicy  
 

Personuppgiftsansvar 

Nordmalings kommuns kommunstyrelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 

personuppgifter på denna webbplats samt i de övriga behandlingar som Nordmalings kommun 

genomför. Information om hur du kontaktar oss finner du ovan eller längst ner i Integritetspolicyn.  

 

Offentlighetsprincipen 

Nordmalings kommun är en offentlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss 

blir allmänna handlingar, både i digital form men även i pappersform.  

Med den nya lagstiftningen från och med den 25 maj 2018 (Dataskyddsförordningen) har 

Nordmalings kommun nya riktlinjer att förhålla sig till gällande behandling av personuppgifter och har 

därför tagit fram en policy som följer den nya lagen.  

Nordmalings kommun värnar om din personliga integritet. Denna Integritetspolicy förklarar hur 

Nordmalings kommun samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina 

rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid 

frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på; 

kommun@nordmaling.se eller dataskyddsombud@nordmaling.se  

Genom att använda Nordmalings kommuns e-tjänster, accepterar du vår Integritetspolicy och vår 

behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Nordmalings kommun använder 

elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och 

förstår vår Integritetspolicy innan du använder våra tjänster. 

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom e-tjänster, ansökningar via pappersblanketter osv., 

behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din 

integritet. Delar av vårt arbete är en del av myndighetsutövning och där får vi enligt lag behandla 

personuppgifter utan att de samlas in direkt från dig. 

 

Vilken information samlar vi in? 

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig 

själv på ett antal olika sätt, såsom när du ansöker om bl.a. bygglov, ansöka om bredbandsanslutning 

och så vidare Personuppgifterna kan bestå av; 

- Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och 

leveransadress, e-postadress, fastighetsbeteckning, mobilnummer, etc.  

- Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc. 

Information vi samlar in om dig. När du använder våra tjänster eller när vi utför viss 

myndighetsutövning, kan vi samla in information; 

- Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och 

leveransadress, mobilnummer etc. 

- Historisk information – dina köp, betalnings- och kredithistorik 
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Nordmalings hemsida www.nordmaling.se innehåller så kallade kakor (cookies). En kaka (eller 

cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Vi använder 

kakor för att sammanställa besöksstatistik på vår webbplats och för att göra ditt webbesök lite enklare. 

Vi använder inga kakor som sparar information om dig personligen.  

Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att 

använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar. Den informationen är viktig i arbetet 

med att göra webbplatsen bättre och mer lättanvänd. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska 

alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller 

kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att 

kakor används. Mer information om vilka cookies som används på hemsidan se, 

http://nordmaling.se/om-cookies.  

 

Vad gör vi med dina personuppgifter?  

Som kommun behandlar Nordmalings kommun personuppgifter för många olika syften baserat på 

olika rättsliga grunder. Följande nämns ett urval av Nordmalings kommuns behandlingar av 

personuppgifter och dess rättsliga grund. Vill du ha mer information om andra behandlingar, vänligen 

kontakta Nordmalings kommun via; kommun@nordmaling.se  

 

 Syfte Rättslig grund Sektor 

Bilder på sociala 

medier och hemsida  

Marknadsföring av 

Nordmalings kommun 

Samtycke  Gemensam service  

Medborgarförslag Endast den som är 

folkbokförd i 

kommunen får lämna 

medborgarförslag  

 

Kommunallag 8 kap. 1 

§.  

Gemensam service 

Ansökan om 

serveringstillstånd  

Laglighetsprövning    Alkohollagen 8 kap.  Samhällsbyggnad 

Ansökan om 

skolskjuts 

Myndighetsutövning   Skollagen 9 kap.  Sektor utbildning  

Utredningar inom 

individ- och 

familjeomsorg  

 

Myndighetsutövning  Socialtjänstlagen 11 

kap. 1 § 

Sektor omsorg  
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Vilka kan vi komma att dela din information till? 

Offentlighetsprincipen gäller för kommunen vilket gör att information som är allmän handling kan 

komma att lämnas ut till extern part. Innan personuppgifter och allmänna handlingar lämnas ut görs en 

sekretessprövning för att säkerställa att sekretessbelagd information inte lämnas ut. 

Nordmalings kommun kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polisen, 

Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt 

att vi delar med oss av dina personuppgifter till annan myndighet.  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är 

nödvändigt för det ändamål med behandlingen som gäller och så länge det krävs enligt lagstadgade 

lagringstider.  

 

Rätt att begära information 

Vill du veta om Nordmalings kommun behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad 

begäran till oss. Du har rätt att kostnadsfritt begära information om personuppgifter som behandlas om 

dig hos Nordmalings kommun du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. 

 

Kontakta oss 

Personuppgiftsansvarig Nordmalings kommuns kommunstyrelse; 

mail: kommun@nordmaling.se 

Dataskyddsombud; 

mail: dataskyddsombud@nordmaling.se eller 0930-140 49 
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