Personvernerklæring for Gildeskål kommune
Ansvar
Det er Gildeskål kommune som er ansvarlig for de personopplysninger vi behandler. Gildeskål kommune har eget
Personvernombud. Gildeskål kommune samler inn dine opplysninger for å kunne tilby kommunale tjenester, vurdere
søknader eller kunne holde nødvendig kontakt med deg. Opplysningene setter kommunen i stand til å opplyse,
varsle eller informere om aktiviteter, endringer eller forandringer som vil påvirke den registrerte.
Databehandleravtaler mellom Gildeskål kommune og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har
tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for
behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.
Du kan be om sletting
Du kan når som helst be om å få endret på dine opplysninger, slette dem, eller be om å få ta dem med deg til en
annen aktør. Her finnes likevel unntak der kommunen er pliktig, eller har lovhjemmel til å lagre denne typen
opplysninger. Du kan be om å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert. Det er den behandlingsansvarliges
ansvar å påse at dette blir gjennomført ved forespørsel.
Hvordan sikres dine personopplysninger?
Gildeskål kommune prioriterer sikkerhet for dine personopplysninger. Vi tar ekstra hensyn til sikkerhet rundt
sensitive opplysninger. Vi behandler, som hovedregel, ordinære personopplysninger. For noen kommunale tjenester
vil det også behandles sensitive personopplysninger. Du kan begrense hvilken informasjon du gir fra deg. Noen av
våre tjenester vil kunne påvirkes av mangel på informasjon.
Hvor hentes opplysningene fra?
Vi henter opplysninger fra Folkeregisteret, Skatteetaten, andre offentlige registre og direkte fra deg. Bakgrunn for
innhenting er behandlingsgrunnlag, hjemlet i lov, og den plikt kommunen har til å samle inn denne informasjonen.
Personopplysninger lagres i våre systemer på en sikker måte, og er ikke tilgjengelig for andre enn de som høyst
nødvendig trenger tilgang til disse. Opplysningene lagres hos kommunen i den registrertes levetid, til formål er
oppnådd eller til annen beskjed blir gitt.
Hvem er behandlingsansvarlig?
Opplysningen som vi samler inn brukes hovedsakelig av Gildeskål kommune. I noen tilfeller deler vi opplysninger
med andre offentlige etater som har rettigheter til å hente personinformasjon fra kommunene. Kommunen deler
ikke informasjon med andre land, eller organisasjoner utenfor det offentlige system.
Ansvar ved feil og mangler
Informasjonen på Gildeskal.kommune.no anses som pålitelig, men det kan likevel ikke garanteres at informasjonen
til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Gildeskal kommune tar gjerne imot innspill om feil, mangler og
forslag til forbedringer til postmottak@gildeskal.kommune.no
Sosiale medier
Gildeskål kommune saksbehandler ikke i sosiale medier og samler heller ikke data i sosiale medier.
Kontakt
For spørsmål angående personopplysninger i Gildeskål kommune, kan behandlingsansvarlige eller
personvernombudet i Gildeskål kommune kontaktes. Kontakt pr telefon til nr. 75 76 06 00, eller på epost:
postmottak@gildeskal.kommune.no

