Hantering av personuppgifter
Information till personal
Med anledning av din anställning i företaget hanterar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för
att kunna uppfylla vårt anställningsavtal t.ex. att betala ut lön, göra avsättningar till tjänstepension eller andra
försäkringar. Det finns också rättslig grund för behandling av dina personuppgifter såsom redovisnings- och
skattelagstiftning, sjukförsäkringslagstiftning eller arbetsmiljölagstiftning. Vid sjukdom hanterar vi känsliga
personuppgifter bland annat genom vår skyldighet att betala ut sjuklön. För din säkerhet hanterar vi även
kontaktuppgifter till närmast anhörig.
På vår webbsida publiceras med ditt samtycke namn, foton och personliga uppgifter om dig. Du reglerar själv
vilka personuppgifter som publiceras på vår webb.
I egenskap av vårdgivare hanterar vi även ditt personliga ID för receptförskrivning om du har legitimation för
ditt yrke.
Dataskyddsförordningen reglerar hantering av dina personuppgifter inom vår verksamhet.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?
Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra
rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av företag, vårdgivare och arbetsgivare. Personuppgifterna
sparas elektroniskt i våra e-postsystem, lönehanteringsprogram, ekonomiska redovisningssystem och i
journalsystemet. Det finns även personuppgifter i pappersformat med manuella register.

Hur länge bevarar ni mina personuppgifter?
Det finns klara regler i skattelagstiftning, arbetsmiljölagstiftning och Dataskyddsförordningen för hur vi ska
bevara eller gallra ut personuppgifter. Vi hanterar inte personuppgifter längre tid än vad som krävs.

Vem får tillgång till mina personuppgifter?
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter eller
om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande. För din trygghet har Munhälsan tecknat
kollektivavtal, vilket innebär vissa åligganden med överföring av personuppgifter till berörda organisationer.
Munhälsan kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med
skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt
att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna information.
Redovisningsbyrån är exempel på leverantör som hanterar personuppgifter för vår räkning.
Munhälsan kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part i det fall verksamheten helt eller
delvis förvärvas av densamme.
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Var lagras mina personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter på servrar i Sverige. Leverantör som behandlar personuppgifter för vår räkning
enligt skriftliga avtal kan lagra personuppgifter på servrar utanför EU / EES (tredje land). I sådana fall ska
leverantören ha säkerställt att det tredje landet ställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter enligt ett
beslut meddelat av EU-kommissionen eller att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats enligt gällande
dataskyddslagstiftning, t.ex. standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits av EU-kommissionen eller
bindande företagsbestämmelser, som omfattar behandling av personuppgifter.

Vilka rättigheter har jag?
Du har rätt att ta del av dina personuppgifter. Du har också rätt att få dem rättade eller raderade om du anser
dem vara felaktiga i de fall personuppgifterna inte hanteras med anledning av rättslig förpliktelse.
Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som vi utför med stöd av avtal,
samtycke eller intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.
Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla
detta samtycke. Se dock ovan under rubriken ”Hur länge bevarar ni mina personuppgifter”.
Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till
Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). Om personuppgifter om dig har behandlats så att
det strider mot Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur använder jag mina rättigheter?
Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.
Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Integritetsskyddsmyndigheten
(tidigare Datainspektionen) på www.integritetsskyddsmyndigheten.se

Vem är personuppgiftsansvarig?
Munhälsan Sandviken AB, organisationsnummer 55 66 84-7405, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
dina personuppgifter enligt denna personalinformation.

Hur kontaktar jag er?
Marie Sand ansvarar för dataskyddsfrågor hos oss. Om du har några frågor kring denna personalinformation,
behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss
på mejl-adress marie@munhalsanab.se eller per telefon 026-25 37 65.
Personalinformationen uppdaterades senast 180525.
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