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Personuppgiftsbehandling 
i valnämnden 

 
I det här dokumentet kan du läsa om hur valnämnden i Svalövs kommun behandlar 
personuppgifter. 
 
Här beskrivs när och varför nämnden behandlar personuppgifter, hur vi behandlar 
dem, vilka personuppgifter vi behandlar och vilken laglig grund vi som ansvariga har 
för behandlingen. Vi beskriver också när vi gallrar (dvs. raderar) eller arkiverar 
uppgifterna samt vilka rättigheter du har.  
 
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är 
skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till 
ett land utanför EU.  
 

Dina rättigheter  
Personuppgiftsansvarig är x-nämnden (se kontaktuppgifter nedan). 
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, 
för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, 
för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast 
genom att kontakta oss på dataskyddsombud@svalov.se. Om du har klagomål på vår 
behandling av dina personuppgifter kan du skicka ett klagomål till 
Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se. 
 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  
Svalövs kommun har som utgångspunkt enligt arkivlagen, att bevara allmänna 
handlingar. Gallring av allmänna handlingar får endast ske i enlighet med 
valnämndens dokumenthanteringsplan om bevarande och gallring. Personuppgifter 
som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge det är nödvändigt med 
hänsyn till ändamålet de samlades in för. Handlingar som innehåller personuppgifter 
och som inte ska bevaras, raderas eller rensas på personuppgifter. 
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Kontakta oss 
Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att 
kontakta Svalövs kommuns dataskyddsombud på e-post: 
dataskyddsombud@svalov.se.  
 

Valnämndens personuppgiftsbehandlingar  
 

Allmänna val och folkomröstningar  
 

Namn på behandling  Syfte med behandlingen Personuppgifter som vi 
behandlar 

Administration av allmänna val Syftet med behandlingen är att 
underlätta vid rekrytering, 
schemaläggning, utbildning 
och arvodering av valarbetare 
i samband med allmänna val. 
Kontaktuppgifter till 
fastighetsägare behandlas i 
syfte att administrera 
lokalbokningar inför allmänna 
val.  

• Namn 
• Personnummer 
• Bostadsadress 
• Kontaktuppgifter 
• Kontonummer 

 

Laglig grund  Uppgift av allmänt intresse 

Gallringstid/ arkivering Uppgifterna gallras efter det aktuella valets genomförande. 

Vi har fått uppgifterna från De registrerade själva  

Vi delar uppgifterna med Uppgifterna delas inte med tredje part.  
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Svalövs kommun 
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