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4.6.4 Stiftelsen Gyllenkroken
Integritetspolicy

Information om behandling av dina personuppgifter,
boende
Godkänd 2018.10.25
Uppdaterad 2019.06.27

GDPR (General Data Protection Regulation) är EU’s dataskyddsförordning som
sedan 25 maj 2018 gäller som lag i Sverige och hela unionen. Den nya lagstiftningen
innebär att skyddet för din personliga integritet förstärkts och att du har större
kontroll och insyn över behandlingen av dina personuppgifter. En personuppgift är
all typ av information som kan identifiera en fysisk levande person. Begreppet
behandling avser alla åtgärder som rör dina personuppgifter.
Som boende inom något av Stiftelsen Gyllenkrokens boenden har du rätt att få klar
och tydlig information om hur och varför dina personuppgifter behandlas. GDPR
lagstadgar den registrerades rätt till information, tillgång, begränsning och rättelse.
Vi redogör närmare för dessa rättigheter under rubriken ”Dina rättigheter som
registrerad”.

Varför behöver vi dina personuppgifter?
De personuppgifter som Stiftelsen Gyllenkroken samlar in från dig, vårdnadshavare
eller myndigheter behandlas för att kunna tillhandahålla social omsorg på uppdrag
av socialtjänsten under din placering på Gyllenkroken.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?
Under din placering på Gyllenkrokens korttids- eller LSS-boende sparar och
behandlar vi personuppgifter, så som namn, personnummer och telefonnummer. Vi
behandlar även s.k. särskilda kategorier av personuppgifter som är information som
rör ditt hälsotillstånd.

Hur samlas uppgifterna in och hur lagras de?
Vi samlar in uppgifter från dig, socialtjänst och sjukvården. Vi jobbar på uppdrag av
socialtjänsten och tillämpar tystnadsplikt enligt Socialtjänstlägen och Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade. Dina personuppgifter sparas i vårt
dokumentationssystem Magna Cura. De sparas också i pappersform i s.k.
boendepärmar.
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När du flyttar ut har du rätt att få med dig all information som finns i
boendepärmen. Om du av någon anledning inte har möjlighet att ta med dig
dokumenten vid utflytt sparas de i 3 månader innan de förstörs. I vårt
dokumentationssystem lagras dina personuppgifter enbart så länge som krävs
enligt gällande lagstiftning, 2 år enligt Socialtjänstlagen, 5 år enligt Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade.

Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt till tillgång och information om de personuppgifter som samlats in från
socialtjänst, samt information om ändamålet med behandlingen. När
personuppgifter samlats in från socialtjänst eller sjukvård har du rätt att få tillgång
och information om vilka uppgifterna är och ändamålet med insamlingen och
hanteringen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära ut ett kostnadsfritt
registerutdrag över de personuppgifter som behandlas. Om några av de
personuppgifter som behandlas är felaktiga har du rätt att be om rättelse av dessa
personuppgifter. Om personuppgifterna inte är korrekta kan du även be om
begränsning av behandlingen till dess att uppgifterna rättats.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud och personuppgiftsansvarig
Om du har frågor eller synpunkter kring hanteringen av dina personuppgifter kan du
kontakta vårt dataskyddsombud. En begäran om registerutdrag eller rättelse skall
göras till dataskyddsombudet eller personuppgiftsansvarig. För att kunna begära ett
registerutdrag behöver du legitimera dig med giltig ID-handling. Efter ansökan tar
en begäran om registerutdrag maximalt 30 dagar.
Dataskyddsombud: Diana Hörnström
Finns på plats och jobbar med dataskydd sista torsdagen varje månad.
Går alltid att kontakta via mail: diana.hornstrom@gyllenkroken.se
Personuppgiftsansvarig: Emma Simonsson Vento
Jag undertecknar att jag härmed tagit del av information angående hanteringen av
mina personuppgifter:
Datum:
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