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Integritetspolicy
Syfte

På Nacka vatten och avfall värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av
dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den
beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår
behandling av dina personuppgifter.

Grundsyn

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som
är i livet. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om
inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter är personuppgifter ifall de kan
kopplas till fysiska personer.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med
personuppgifter utgör en behandling. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering,
organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Ansvarig för personuppgifter

Nacka vatten och avfall (org.nr. 559066-7589), nedan bolaget, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter som sker inom ramen för bolagets verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Bolaget behandlar personuppgifter för att ska kunna utföra det vi ska göra enligt lagen samt Nacka kommuns
ägardirektiv. Det innebär att bolaget behandlar personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten
såsom att fullgöra våra åtaganden kopplat till VA och avfall, administrera avtalsrelationer och ge kundservice.
Som arbetsgivare behandlar bolaget personuppgifter om anställda och uppdragstagare i den utsträckning det
är nödvändigt för att fullgöra anställnings- eller uppdragsavtalet.
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Då du använder appar (kopplade till Nacka kommun och bolagets ärendehanteringssystem) för
kommunikation med bolaget för att lösa ditt ärende samlas IP Adress och GPS position in, i enlighet med
leverantörernas integritets- eller säkerhetspolicys som du har godkänt.
Vänligen kontakta oss för mer specifik information om på vilken laglig grund och för vilka ändamål som
bolaget behandlar dina personuppgifter.

Offentlighetsprincipen och arkiviering

Bolaget är ett kommunalägt aktiebolag och det innebär att handlingar såsom brev, sms, e-post, inlägg i
sociala medier etc. som skickas till oss blir allmänna handlingar. Vi gör en sekretessprövning innan vi lämnar
ut allmänna handlingar.
Allmänna handlingar sparas enligt gällande arkivbestämmelser.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon
annan, så kallad tredje part. Vänligen kontakta oss för mer specifik information om vilka personuppgifter som
vi samlar in från tredje part.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag som bolag och därigenom vårt åtagande
gentemot dig delar vi dina personuppgifter med företag/organisation som är så kallade
personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag/organisation som behandlar
informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är
förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen, exempelvis för att kunna tillhandahålla
olika tjänster till dig som kund. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de
garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt
begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag/organisation som är självständigt
personuppgiftsansvariga. Att företaget/organisationen är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att
det inte är vi som styr hur informationen som lämnas ska behandlas.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.
Vänligen kontakta oss för mer information om de specifika lagringsperioderna för respektive ändamål.
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Vad har du för rättigheter som registrerad?
Rätt till tillgång (registerutdrag)

Du kan du begära att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om just dig.
Informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter,
kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och
förekomsten av automatiserat beslutsfattande.

Rätt till radering, rätten att bli bortglömd

Beroende på omständigheter i det enskilda fallet och vilken rättslig grund som personuppgiftsbehandlingen
görs kan du även ha rätt till radering av sina personuppgifter. Rättigheten har begränsad tillämpning inom
bolagets verksamhet eftersom merparten av våra personuppgiftsbehandlingar vilar på en rättslig grund där
rättigheten inte är tillämplig.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna
ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet.

Beroende på omständigheter i det enskilda fallet och på vilken rättslig grund som
personuppgiftsbehandlingen grundar sig på har du i vissa fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i ett
sådant format som möjliggör överförande till en annan personuppgiftsansvarig. Rättigheten har begränsad
tillämpning inom bolaget eftersom merparten av våra personuppgiftsbehandlingar vilar på en rättslig grund
där rättigheten inte är tillämplig.

Klagomål

Om du vill klaga på bolagets behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som
är tillsynsmyndighet inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm,
datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer 08-6576100.

Ändringar av Integritetspolicyn

Bolaget förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i
sidhuvudet på Integritetspolicyn. Om det görs ändringar i Integritetspolicyn kommer dessa att publiceras på
vår hemsida. Du rekommenderas därför att regelbundet gå in på hemsidan för att uppmärksamma eventuella
ändringar i policyn.
Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy eller om bolagets behandling av personuppgifter är du
välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Digitaliseringsansvarig Linda Herkommer:
Telefonnummer: 08-718 80 00
E-post: linda.herkommer@nvoa.se
För kontakt med Nacka vatten och avfall ABs dataskyddsombud:
Postadress: Dataskyddsombud, Nacka kommun, 131 81 Nacka
E-post: dataskyddsombud@nacka.se

