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Informationen till förtroendevalda om hantering 
av personuppgifter 

Vad är en personuppgift: 
Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person 
som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer, 
eller bilder som visar vem du är. 

Behandling av personuppgift 
Nyköpings kommun behandlar dina personuppgifter för möjlighet att: 

− kommunen säkert ska kunna identifiera dig som berörd politiker
− kontakta dig som politiker
− delge dig som politiker de arbetsverktyg som du är i behov av
− protokollföra möten
− betala ut arvoden

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det 
svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina 
personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall 
för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och 
sekretesslagen och arkivlagen. Hänvisning även till Kommunledningskansliets 
dokumenthanteringsplan. 

Samtycke till behandling av personuppgifter 
Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du 
även rätt att ta tillbaka samtycket. 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter 
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, kan vi också komma att samla in 
personuppgifter från andra källor, såsom:  

− partiexpeditioner/gruppledare
− offentliga register
− uppgifter från andra myndigheter såsom Länsstyrelsen

Kontakt till dataskyddsombudet 
Du är välkommen att kontakta dataskyddsombudet i Nyköpings kommun, via 
epost: dataskyddsombud@nykoping.se eller per telefon: 0155 – 24 80 00. 
För mer information om dina rättigheter och hur du begär ut registerutdrag, se 
www.nykoping.se/personuppgifter 
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