Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet är en
personuppgift. Det är exempelvis namn, epost-adresser och personnummer men också bilder och
användarnamn i digitala medier.
Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som sker med personuppgifterna i IT-system, oavsett
om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar till exempel om insamling, registrering,
läsning, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering m m. I vissa fall kan även
åtgärder som sker utanför IT-systemen ses som behandling. Det gäller när personuppgifter ingår i
register.
Dina personuppgifter kan komma att användas i samband med kontakter med läkare, psykologer,
apotek och myndigheter.
Om Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål
som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Vissa personuppgifter kan
vara obligatoriska att tillhandahålla, t ex för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en
annan begäran från dig. Detta kommer då att anges eller framgå i samband med att uppgifterna
samlas in.

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)
Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till
uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att
det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att
uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse
Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också
komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. I vissa fall kan du göra korrigeringar själv,
vilket vi då informerar dig om.

Rätt till radering
Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
• Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
• Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke

Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter (Socialtjänstlagen) som
hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter.
Datainspektionen är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring
dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, se
www.datainspektionen.se

