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Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar:
1. att godkänna informationen om hur kulturnämnden
genom kulturförvaltningen behandlar personuppgifter
2. att förklara beslutet omedelbart justerat
Robert Olsson
Kulturdirektör

Lena Nilsson
Administrativ chef

Ärendet/Sammanfattning
Från och med den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med
EU:s Dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Förordningen
syftar till att värna om skyddet för levande individers personliga
integritet vid behandling av personuppgifter.
Kulturnämnden är personuppgiftsansvarig för sin verksamhet.
Den som är registrerad har rätt att vända sig till den
personuppgiftsansvarige för att få tillgång till sina uppgifter, för
att begära rättelse, radering och överföring av uppgifterna eller
begränsning av behandlingen och för att invända mot
behandlingen. Denna information förklarar för den registrerade
hur personuppgifter behandlas på kulturförvaltningen.

Jämställdhetsanalys
Förslaget berör kvinnor, män, flickor och pojkar.
Kulturförvaltningen bedömer att förslaget ger likvärdiga
förutsättningar för ett gott integritetsskydd för alla medborgare
oavsett kön.

Ärendets beredning
stockholm.se

Ärendet har beretts av administrativa staben och
kulturförvaltningens dataskyddsombud.
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Bilaga 1 - Information om hur kulturnämnden
genom kulturförvaltningen behandlar
personuppgifter
Stockholms stads kulturnämnd är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som sker inom ramen för
Kulturförvaltningen. För att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden
mot dig som medborgare eller företagare när du står i kontakt
med oss för att bruka våra tjänster eller få information av oss kan
vi behöva behandla personuppgifter om dig. Vi värnar om din
personliga integritet och strävar alltid efter att minimera den
mängd uppgifter vi behöver behandla i varje sammanhang.
Här förklarar vi hur och varför vi samlar in och behandlar dina
personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du
kan göra dessa gällande mot oss.
All nämndens behandling av dina personuppgifter sker enligt
EU:s Dataskyddsförordning (2016/679/EU) och gällande svensk
dataskyddslagstiftning.

Kontakta oss
Personuppgiftsansvarig
Kulturnämnden
Organisationsnummer 212000-0142
Postadress Box 8100, 163 08 Spånga
Vid frågor om vårt dataskyddsarbete kan du alltid kontakta oss
genom att skicka ett e-postmeddelande till kultur@stockholm.se
eller kontakta utsett dataskyddsombud:
dataskyddsombud.kultur@stockholm.se

Offentlighetsprincipen
Eftersom vi är en myndighet omfattas vi av
offentlighetsprincipen och arkivlagstiftningen. Det betyder bland
annat att vi har en skyldighet att spara alla handlingar som
kommer in till oss eller handlingar som vi själva skapar, så
kallade allmänna handlingar. Det gäller även handlingar som
innehåller personuppgifter, inklusive sådana personuppgifter som
vi inte har bett om eller ens behöver. Offentlighetsprincipen
innebär att vi också måste lämna ut handlingarna ifall någon vill
läsa eller ha en kopia av dem. Undantagna är handlingar som
omfattas av sekretess eller som vi får gallra, det vill säga radera.
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Vilka personuppgifter samlas in och varför
behandlar vi dina personuppgifter?
När du besöker någon av våra webbplatser, använder e-tjänster
eller brukar någon av våra övriga tjänster så kan personuppgifter
komma att samlas in om dig. Vilka personuppgifter som samlas
in är beroende av vilken tjänst du brukar och vilka lagrum som
gäller för den tjänsten. Vanliga personuppgifter som samlas in:






när du besöker webbplatser utan att vara inloggad är t ex IPadress, typ av enhet och webbläsare, vilka länkar du klickar
på. Syftet är att samla in statistik så att webbplatserna
kontinuerligt kan förbättras. På Stockholms stads webbplatser
används också cookies, läs mer om den hanteringen här
(http://www.stockholm.se/-/Om-webbplatsen/Om-cookies-pawebbplatsen/)
när du besöker en webbplats och/eller en e-tjänst som
inloggad är t ex namn, personnummer, kontaktuppgifter,
adress samt uppgifter som är knutna till den specifika etjänsten. Syftet med denna insamling är för att vi ska kunna
uppfylla vår del av den tjänst som du som inloggad brukar.
Syftet med insamlingen är för att vi dels ska kunna uppfylla
vår del av den tjänst som du brukar hos oss men också för att
vi ska uppfylla vårt samhällsuppdrag.
när du väljer att inkomma med förslag och synpunkter på vår
verksamhet och vill få återkoppling på dina förslag och
synpunkter är t ex namn och e-post.

Vem lämnar vi uppgifterna till?
För att kunna handlägga ett ärende behöver vi ibland dela med
oss av dina personuppgifter till andra. Det kan handla om:






Andra berörda parter (det vill säga någon som berörs av ditt
ärende och som har rätt att se och komma med synpunkter på
handlingar som någon annan har skickat in)
Andra myndigheter eller konsulter (om vi behöver ett
utlåtande eller en bedömning av en uppgift för att kunna
utreda ärendet)
Överprövande myndighet (om vårt beslut överklagas av dig
eller någon annan)

Du kan läsa mer om vilka eventuella parter som kan komma att ta
del av dina personuppgifter i samband med den tjänst du brukar.
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Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi sparar dina uppgifter så länge som behövs som behövs för den
tjänst du brukar och ibland lite längre då vi bedömer att det
skapar mervärde för dig.
Vi omfattas av arkivlagstiftningen. Det innebär att vi har en
skyldighet att bevara och arkivera alla allmänna handlingar.
Undantaget är till exempel internt arbetsmaterial eller handlingar
som bara är av tillfällig eller liten betydelse. Sådana uppgifter
raderar vi löpande.

Säkerhet för dina personuppgifter
Vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras säkert och
korrekt för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller
obehörig tillgång. Endast de uppgifter som behövs för att på bästa
sätt fullgöra de åtaganden som vi har gentemot dig behandlas och
då endast av berörda handläggare.

Dina rättigheter
Rätt att få tillgång till dina uppgifter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi har om dig,
vilka behandlingar vi gör med dem och var de kommer ifrån. Du
kan också begära en kopia av de uppgifter som vi har om dig.
Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig
själv rättad. Rätten till rättelse kan vara begränsad om den striden
mot offentlighetsprincipen.
Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Alla
uppgifter som inte längre uppfyller något syfte hos oss, d.v.s.
krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig eller
där annan lagstiftning hindrar att uppgifterna raderas, kommer då
att raderas.
Rätt till begränsning av behandling och att göra
invändningar
Du har rätt att i vissa fall begära att behandlingen av dina
personuppgifter begränsas om vi inte längre behöver behandla
uppgifterna för det syfte de blev insamlade för. Du har också rätt
att under vissa omständigheter göra en invändning mot våra
behandlingar som grundar sig på myndighetsutövning eller för att
utföra en uppgift av allmänt intresse.
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Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet
Du har rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter
till en tillsynsmyndighet. I Sverige är tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-somprivatperson/klagomal-och-tips/
Informationen om hur kulturnämnden genom kulturförvaltningen
behandlar personuppgifter kan komma att uppdateras av
kulturnämnden för att öka läsbarheten och/eller för att anpassas
till ny eller ändrad lagstiftning

