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ALLMÄNT
Denna policy avseende integritet (”Integritetspolicy”) beskriver hur Nationellt
Kunskapscenter för dövblindfrågor i Sverige AB, org.nr 556636-9590 samlar in,
använder och lagrar dina personuppgifter.
Vi bedriver verksamhet och är en övergripande nationell resurs inom
dövblindfrågor. En av våra viktigaste uppgifter är att samla in, utveckla och på
olika sätt förmedla kunskaper om dövblindhet till olika samhällsaktörer på olika
nivåer i samhället.
Inom ramen för vårt uppdrag, vilket bedrivs utifrån ett avtal med Socialstyrelsen
(se närmare nedan under punkt 5), upprättar vi sammanställningar med
kontaktuppgifter till olika experter, såsom exempelvis verksamhetschefer inom
syn- och hörselvård samt barn- och vuxenhabilitering, chefer inom
arbetsförmedlingens regionala resurser, landstingens tolkcentraler, öron- och
ögonkliniker, forskare m fl verksamheter och personer med koppling till
dövblindområdet (”Experter”).
Denna Integritetspolicy gäller då vi behandlar dina personuppgifter i egenskap
av sådan Expert.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.
Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter
behandlas i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.
För det fall de personuppgifter vi behandlar om dig inte erhållits direkt från dig,
utan från någon annan, får du del av denna information vid något av följande
tillfällen:
a) inom en rimlig period efter det att personuppgifterna har erhållits, dock
senast inom en månad;
b)
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senast vid tidpunkten för vår första kommunikation med dig

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och
därmed ansvariga för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i
enlighet med gällande lagstiftning.
Kontakt:

INTEGRITETSPOLICY (NKCDB)

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor
Lena Göransson
Kungsgatan 2 C
223 50 Lund
Tel: 0761 – 36 76 00
E-post: lena.goransson@nkcdb.se
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VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
Vi behandlar uppgifter om ditt namn, titel/funktion, arbetsplats, e-post,
telefonnummer och postadress.
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VARIFRÅN ERHÅLLS DINA PERSONUPPGIFTER?
Uppgifterna erhåller vi antingen direkt från dig eller från din verksamhets hemsida
el dyl.
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DEN LAGLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV DINA
PERSONUPPGIFTER
Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att utföra en uppgift av så
kallat allmänt intresse. En uppgift är av allmänt intresse om den följer av lag eller
annan författning eller av ett beslut som meddelats med stöd av lag eller annan
författning, t.ex. ett regeringsbeslut.
Regeringen har, genom ett regeringsbeslut den 22 juni 2016, S2016/04459/RS
(delvis), uppdragit åt Socialstyrelsen att, i enlighet med vissa angivna kriterier,
utse en nationell aktör med ansvar inom området dövblindhet. Socialstyrelsen
har, efter genomförd upphandling, tecknat ett avtal med oss där vi utsetts till
sådan nationell aktör. Enligt avtalet ska vi utföra ett flertal olika uppdrag. För att
kunna utföra dessa på bästa sätt är det nödvändigt att vi upprättar
sammanställningar med kontaktuppgifter till er Experter.
Behandlingen av dina personuppgifter är således nödvändig för att utföra de
uppgifter som vi utför med stöd i regeringens beslut.
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ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER
Vi samlar in och använder dina personuppgifter för att utföra de uppgifter som vi
ska göra enligt avtalet med Socialstyrelsen, det vill säga att sprida information
och kunskap inom dövblindområdet, vilket tex kan handla om att informera om
vår verksamhet; kurser, seminarier mm, sprida ny kunskap tex
forskningsresultat, ny litteratur mm.
Vi delar endast de uppgifter du lämnar med företag som har i uppgift att behandla
informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna
Integritetspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.
Vi kan, för det fall vi har en skyldighet att göra det, komma att lämna ut material
som innehåller dina personuppgifter till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen åtar sig i
ett sådant fall ett eget personuppgiftsansvar för dina personuppgifter och vi är
inte på något sätt ansvarig för den behandling som Socialstyrelsen utför av dina
uppgifter.
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SÄKERHET
Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se
till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att
obehöriga personer kommer åt dem.
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DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland
annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med
behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av
mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda
period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna
kommer att lagras.
Du har även rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas eller att
behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall begränsas. Du har även rätt att
i vissa fall invända mot behandling.
För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna
använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta oss.
Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande
lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
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LAGRINGSTID
Dina personuppgifter sparas under den period vårt uppdrag för Socialstyrelsen
kvarstår, samt under en period om max ett (1) år därefter.
De personuppgifter som vi måste spara under en längre period, exempelvis för
att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller andra bestämmelser,
kommer att sparas under den tid den skyldigheten föreligger.
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