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Information om personuppgiftsbehandling
1. Inledning
Denna text förklarar hur HSO Stockholm stad (”HSO”) hanterar dina personuppgifter och
vilka rättigheter du har.
Informationen vänder sig till dig som har något uppdrag inom HSO – i styrelsen,
valberedningen, som revisor eller annat förtroendeuppdrag – eller i Stockholms stads råd för
funktionshindersfrågor (fh-råd) samt om du av annan anledning lämnar dina personuppgifter i
kommunikation med oss.
De personuppgifter vi hanterar lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet
med dataskyddslagstiftningen.
Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta
oss.
2. Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, t ex namn,
personnummer, gatuadress, telefonnummer, e-postadress samt bild.
3. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?
3.1 När du har ett förtroendeuppdrag inom HSO
Vi hanterar de uppgifter du lämnar till oss:
 Ditt namn och dina kontaktuppgifter samt i vissa fall även bild.
 Ditt personnummer för redovisning till Skattemyndigheten i de fall arvode utgår.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
 Kontakta dig i ärenden med anledning av ditt uppdrag.
 Betala ut det arvode som utgår för uppdraget.
 Redovisa inkomst och avdragen skatt till Skatteverket.
Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig i våra register upp till 9 månader efter avslutat
uppdrag, eller längre om det krävs för information till Skattemyndigheten.
Då arvode utbetalats lagrar vi uppgifterna i bokföringsmaterialet i 7 år i enlighet med
bokföringslagen.
3.2 När du har ett förtroendeuppdrag som opolitisk ledamot i Stockholms stads fhråd
Vi hanterar de uppgifter du lämnar till oss:
 Ditt namn och dina kontaktuppgifter.
 Ditt personnummer, för arvodering av Stockholms stad.
 Föreningstillhörighet.
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Vi hanterar dina personuppgifter för att:
 Samordna nomineringarna till och sköta administrationen av fh-råden i enlighet med
stadens uppdrag.
 Kontakta dig med information som har anknytning till ditt uppdrag.
Lagringstid:
Vi sparar dina personuppgifter under tiden du är ledamot i ett fh-råd och därefter i upp till 3
månader.
För att fullfölja vårt uppdrag gentemot Stockholms stad sparas nomineringsbreven samt ett
register med ledamöternas namn och föreningstillhörighet även efter det att uppdragen
avslutats.
3.3 När du kommunicerar med oss
Du kan kommunicera med oss via telefonsamtal, e-post och vanlig post. När du
kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:
 Namn och kontaktuppgifter.
 Information om din synpunkt, fråga eller ärende.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
 Besvara frågor och hantera ditt ärende.
Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att
säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.
4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med
behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Läs mer ovan under respektive
avsnitt i kapitel 3.
5. Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
HSO lämnar inte dina uppgifter till en tredje part, förutom till Stockholms stad om du är
ledamot i ett fh-råd då uppgifterna lämnas till stadens nämnder och bolagsstyrelser.
Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:
 Leverantörer inom Sverige som tillhandahåller IT-tjänster
 Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut
Mottagare som hanterar personuppgifter för HSO:s räkning ska alltid ingå ett så kallat
personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter
hanteras på korrekt och säkert sätt.
När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt
personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet, gäller mottagarens integritetspolicy och
information om personuppgiftshantering.
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6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt
etablerade riktlinjer för informationssäkerhet.
7. Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina
rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.
Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med
dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att klaga till
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
8. Kontaktuppgifter
HSO Stockholms stad (org.nr. 802016-6875) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av
dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter
hanteras, kontakta oss på adress:
HSO Stockholms stad
c/o 7A Business Center
Norrtullsgatan 6, 5 tr
113 29 Stockholm
eller e-post: kansli@hsostockholm.se
9. Uppdateringar av informationstexten
Denna informationstext upprättades i maj 2018 och kan komma att ändras. Aktuell version
kommer finnas på vår webbplats.

