
 
 

  
 

Information om personuppgiftsbehandling vid önskemål om specialkost 
 

När du samtyckt till att dina personuppgifter (dvs. de uppgifter du lämnat ang. specialkost) 

används för att Tierps kommun ska kunna ge dig rätt mat och dryck, kommer 

samtyckesblanketten och övriga personuppgifter att registreras och hanteras i den kommunala 

verksamhet som får in uppgifterna. Uppgifterna kan även komma att användas som underlag 

för statistik som i sin slutliga utformning är avpersonifierad.  

Uppgifter om specialkost kan komma att ses även av den som hanterar och levererar mat och 

dryck till den aktivitet som du anmält dig till. I kommunens interna hantering kommer dina 

personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till 

uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen 

anlitat för t.ex. teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss 

hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan 

därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. 

offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.  

Behandlingen av dina personuppgifter har bedömts ske med stöd av Dataskyddsförordning 

(EU) 2016/679 artikel 6 1a samtycke, och omfattas av undantag enl. artikel 9 2 a. Tierps 

kommun behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i gällande 

dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att bevaras/gallras i enlighet med 

gällande dokumenthanteringsplan.  

Tierps kommunstyrelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Om du anser att en 

uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig till kommunen. Du har rätt att 

utan kostnad få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig. Du har även 

rätt att klaga hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter inte hanteras på ett 

lagenligt sätt. Under vissa förhållanden kan det finnas möjlighet att få sina personuppgifter 

överförda till annan personuppgiftsansvarig. 
Allmän information om kommunens behandling av personuppgifter kan läsas på kommunens 

hemsida. 

Om du har några frågor kring behandlingen av personuppgifter är du välkommen att höra av 

till Tierps kommun. 

 

Kontaktuppgifter till Tierps kommun och dataskyddsombudet 

Tierps kommun 

Postadress: Tierps kommun, 815 80 Tierp 

Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp 

e-post: medborgarservice@tierp.se 

tel. växeln: 0293-21 80 00 
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