Malmö stad

INFORMATION OM
PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGAR
Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen
NAMNUPPGIFTER
Förnamn

Efternamn

Postadress

Personnummer

Telefonnummer

Mailadress

Det finns ingen information registrerad
Information bifogas nedan

BESKRIVNING

Ändamålen med behandlingen:

De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller:

De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska
lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer:

Om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller,
om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period:

MALMÖ STAD
Postadress
205 80 Malmö
Tel. 040-34 10 00
Org.nr. 212000-1124
www.malmo.se

Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av
personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den
registrerade eller att invända mot sådan behandling:
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att komplettera ofullständiga personuppgifter.
Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade. Om du har rätt att få dina
personuppgifter raderade innebär det att Malmö stad utan onödigt dröjsmål ska radera uppgifterna.
Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter
begränsas. Det gäller under den tid som andra invändningar bedöms. Begränsning innebär att
Malmö stad inte får göra något med dina personuppgifter mer än fortsätta lagra dem.
Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet:
Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit
felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen
(www.datainspektionen.se).
Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om
varifrån dessa uppgifter kommer:

Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4,
varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt
betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade:

Du har rätt att få ett överklagningsbart beslut i frågan om vilka behandlingar av dina personuppgifter
som äger rum. Önskar du sådant beslut hör av dig skriftligen till:
Förvaltningens namn
Malmö stad
205 80 Malmö
E-post: förvaltningens namn@malmo.se

Datum:
_________________________
Handläggare:

_________________________
Namn
2 (2)

