Principer för dataskydd och personuppgiftshantering
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HUR JOMALA KOMMUN BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER
Personuppgiftsansvarig
Det är kommunstyrelsen i Jomala som för det mesta är personuppgiftsansvarig i Jomala
kommun. Har du lämnat personuppgifter i samband med bygglov, bygganmälan eller
rivningsanmälan är det dock byggnämnden i Jomala som är personuppgiftsansvarig. Har du
lämnat information som rör brand och räddning är det den gemensamma räddningsnämnden
som är personuppgiftsansvarig.
Kontaktinformation
Kommunstyrelsen i Jomala/Byggnämnden i Jomala/Den gemensamma räddningsnämnden
för räddningsområde Ålands landskommuner
Postadress: PB 2, AX-22 151 Jomala
Besöksadress: Godbyvägen 448, AX-22 150 Jomala
Telefon: +358 18 32 910 (kl. 9-15)
E-post: info@jomala.ax
Dataskyddsombud
Jomala kommun köper tjänsten som dataskyddsombud från Åda Ab. Dataskyddsombudets
roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs genom att till exempel utföra kontroller
och informationsinsatser. Dataskyddsombudet kan du kontakta om dina personuppgifter
hanteras av Jomala kommun och du har några frågor om det.
Kontaktinformation
Joakim Örblom, Magnus Unger, Marcus Söderholm
Telefon: 12900
E-post: dpo@ada.ax
Klagomål
Du har rätt att lämna klagomål över hur Jomala kommun behandlar dina personuppgifter.
Ifall du vill lämna ett klagomål kan du göra det till den myndighet som ska se till att Jomala
kommun följer personuppgiftslagarna (d.v.s. till Datainspektionen).
Kontaktuppgifter
Datainspektionen
Postadress: Elverksgatan 10, AX-22 100 Mariehamn
Besöksadress: Kvarteret iTiden, Elverksgatan 10, AX-22 100 Mariehamn
Telefon: +358 18 25550
E-post: inspektion@di.ax
Vad är en personuppgift?
Personuppgift är all information som kan knytas till en identifierbar fysisk person som är i
livet. Exempel på vanliga personuppgifter är personbeteckningar, namn, adress och

telefonnummer. Även foton på personer och ljudupptagningar kan räknas som
personuppgifter även om inga namn nämns i samband med fotot eller ljudupptagningen, det
avgörande är om det med hjälp av fotot eller ljudupptagningen går att identifiera en fysisk
person. Registernumret på en bil kan vara en personuppgift om det går att knyta till en fysisk
person medan registernumret till en bil som ägs av en myndighet eller annan organisation och
används av flera kanske inte är en personuppgift. Krypterade uppgifter och olika slags
elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan
kopplas till fysiska personer.
Vad är syftet med behandlingen av mina personuppgifter?
Jomala kommun samlar framförallt in sådana personuppgifter som behövs för att ge den
service till er kommuninvånare som ni enligt lag har rätt till. I de flesta fall är insamlingen av
personuppgifter alltså för att kommunen ska kunna ge lagstadgad service. När kommunen vill
ha dina personuppgifter i andra fall än när vi ska ge dig den lagstadgade servicen kommer vi
att begära in ditt uttryckliga samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.
Samlar kommunen in mina personuppgifter från någon annan?
Jomala kommun kan i vissa fall inhämta personuppgifter som rör dig från någon annan än dig
själv. I dessa fall handlar det om enbart att få tag på dina kontaktuppgifter för att kunna delge
dig ett beslut som kommunen tagit som berör dig eller i övrigt för att kunna fullfölja den
serviceskyldighet kommunen har enligt lag. I samband med att vi använder eventuella
uppgifter som vi har hämtat från någon annan än dig själv kommer vi också informera dig om
varifrån vi har hämtat uppgifterna och vilka uppgifter vi har hämtat. Informationen kan till
exempel ges i samband med att vi skickar hem ett beslut till dig.
Från vilka andra än mig själv hämtar kommunen in personuppgifter?
I de fall du lämnat in någonting till Jomala kommun och inte använt någon av våra blanketter
kan kommunen, när det behövs för att uppfylla den lagstadgade servicen, inhämta
personuppgifter genom befolkningsregistret som vi tar del av genom Ålands
landskapsregering. Det kan också vara så att kommunen behöver kontakta dig med anledning
av att du är granne till ett område kommunen beslutar om eller på annat sätt berörd av ett
beslut som kommunen har fattat om någon annan. I befolkningsregistret finns ditt
fullständiga namn, nuvarande adress, personbeteckning, kön, födelsekommun och föregående
års hemkommun.
Vi inhämtar också personuppgifter från Lantmäteriverkets fastighetsdatatjänst i de fall vi
behöver det för att utföra våra lagstadgade uppgifter. Personuppgifter som inhämtas därifrån
är adressuppgifter, information om vilka fastigheter i Jomala kommun du äger och var dessa
ligger.
I övrigt använder vi bara oss av allmänt tillgängliga källor, så som till exempel
telefonkatalogen.
Vilka tar del av mina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas bara av den personal inom kommunen som behöver dem för
att ge dig den lagstadgade servicen. Om du till exempel lämnar in en ansökan om barnomsorg
är det bara personalen på socialförvaltingen som tar del av dina personuppgifter och inom
socialförvaltningen är det i sin tur endast de personer som faktiskt handlägger din ansökan
som tar del av dina personuppgifter.

Det är värt att tänka på som kommuninvånare att alla dina personuppgifter som lämnas in till
kommunen inte är sekretessbelagda, till exempel de personuppgifter du lämnar på din
bygglovsansökan. Din bygglovsansökan har därför allmänheten rätt till att se om någon
skulle begära det.
Överför Jomala kommun personuppgifterna utanför Finland?
Jomala kommun delar som huvudregel inte med sig av dina personuppgifter till andra länder.
I de fall vi gör det kommer du att få information om detta i förväg och vi gör det i så fall
endast för att lagen kräver det.
Hur länge behandlar och lagrar kommunen personuppgifterna?
Jomala kommun behandlar bara dina personuppgifter under den tid som det behövs för att ge
dig den service du har rätt till. När ett ärende är avslutat eller när en viss typ av service är
avslutad slutar också behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär till exempel att när
du inte längre har barn inom barnomsorgen kommer socialförvaltningen sluta behandla dina
och ditt barns personuppgifter. Fortsätter ditt barn vidare inom kommunens grundskolor är
det i stället skolförvaltningen som kommer behandla era personuppgifter.
Vid lagring, det vill säga arkivering, av personuppgifter måste kommunen dock följa
arkivlagar och andra föreskrifter. Kommunen har i många fall krav på sig att lagra
personuppgifter under väldigt lång tid för att man långt fram i tiden ska kunna se hur
kommunen arbetade förr. Allt detta bestäms i Jomala kommuns arkivplan och du har
möjlighet att fråga hur länge olika typer av personuppgifter kommer att lagras i kommunens
arkiv.
Har jag rätt att få tillgång till mina personuppgifter?
Du som har lämnat in dina personuppgifter till kommunen kan under tiden de behandlas när
som helst begära att få information om vilka uppgifter vi har sparade hos oss. I de fall
personuppgifter endast finns kvar som arkiverat material har du inte enligt lag rätt att få
information om vilka av dina personuppgifter som finns arkiverade utan enbart generell
information om vilken typ av personuppgifter som arkiveras.
Har jag rätt att få mina personuppgifter raderade eller rättade?
Du som har lämnat in dina personuppgifter till kommunen kan när som helst begära att få
dina personuppgifter raderade hos Jomala kommun. Om behandlingen av personuppgifter
görs för att ge dig lagstadgad service är det dock i många fall inte möjligt för kommunen att
ta bort dina personuppgifter. Om det däremot rör sig om att kommunen behandlar dina
personuppgifter för så kallad frivillig service kan du när som helst be att kommunen raderar
dina personuppgifter och därmed också avsäga dig möjligheten till den frivilla servicen.
Om vi har felaktiga personuppgifter för dig eller ditt barn kan du begära att vi rättar
personuppgifterna så att de är korrekta i våra datasystem.
I de fall personuppgifter finns kvar som arkiverat material har du inte enligt lag rätt till att få
de personuppgifter som rör dig varken raderade eller rättade.

Har jag möjlighet att ta tillbaka mitt samtycke till behandlingen?
I de fall du gett samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter kan du när som helst ta
tillbaka ditt samtycke. Då kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter. Vi kommer
inte heller kunna fortsätta ge dig den service som du har fått genom ditt samtycke.
Måste jag lämna personuppgifter?
För att du ska kunna få lagstadgad service behöver du lämna dina personuppgifter. Vi
inhämtar dock inte fler personuppgifter än vad vi behöver för att handlägga ditt ärende. Om
du inte vill lämna de personuppgifter vi behöver kommer du inte kunna få ta del av
kommunens tjänster.
Förekommer automatiserat beslutsfattande?
I Jomala kommun förekommer inget automatiserat beslutsfattande utan alla beslut kommunen
tar görs manuellt av en tjänsteman eller politiskt organ.
Använder ni personuppgifterna i andra syften än det för vilket de samlades in?
Vi använder bara de insamlade personuppgifterna till det ändamål de har samlats in. Vi är
skyldiga att meddela dig om vi vill använda oss av personuppgifterna på något annat sätt än
det vi inhämtat dem för. I vissa fall kan vi fråga dig om vi får använda tidigare inlämnade
personuppgifter för att förenkla handläggningen av ditt ärende.
_____________
Att dessa principer överensstämmer med kommunstyrelsens beslut intygas av:
Jomala den 15 maj 2018

John Eriksson
Kommundirektör

