Information om behandling av personuppgifter vid ansökan om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Dina personuppgifter behandlas hos samhällsbyggnadsförvaltningen av handläggare för parkeringstillstånd. Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsnämnden.
För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. För att kunna fullgöra våra åtaganden
mot dig behöver vi registrera och behandla olika personuppgifter. Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av myndighetsutövning.
Ändamål och rättslig grund
Vårt uppdrag är att handlägga ansökningar, besluta och administrera parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt Trafikförordningen (TrF, 13 kap 8 §),
TS föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:73) samt Offentlighets och sekretesslag (26 kap § 1). Intyg från hälso- och sjukvården utfärdas i enlighet
med Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 2005:29).
Vem tar del av dina uppgifter?
Vi begränsar tillgång till personuppgifter till handläggare inom den egna organisationen som med nödvändighet behöver ha tillgång till dessa eller del av
dessa för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Anställd hos korttillverkare får uppgift om namn, foto, namnteckning och tillståndsnummer på beviljade tillstånd. IT tekniker anställd hos kommunen eller
utgivare av verksamhetssystem kan vid supportärende i och underhåll av system få tillgång till personuppgifter men inte hälsouppgifter.
Då kommunen är en myndighet kan även skyldighet att lämna ut information/handling till tredje man även följa av lag, om inte grund för sekretess föreligger i det enskilda fallet. Uppgifter som lämnas vid ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad har ett särskildskydd enligt Offentlighets- och sekretesslag. Skyddet innebär att rätten för andra att ta del av uppgifterna är starkt
begränsad.

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
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Vilka personuppgifter behandlas?
För sökanden, och i förekommande fall även vårdnadshavare, god man eller
förvaltare, behandlar vi namn, personnummer, postadress, foto på sökanden,
namnteckning, hälsouppgifter samt kontaktuppgifter som telefon och e-postadress.
Varifrån kommer uppgifterna?
Uppgifterna får vi vanligtvis från dig själv i dina ansökningshandlingar och bifogade intyg. I förekommande fall kan uppgifter lämnas av vårdnadshavare, god
man eller förvaltare. I förekommande fall lämnas uppgifter av läkare och/eller
fysioterapeuter som utfärdar intyg inom hälso- och sjukvården.
Vi kan även hämta personuppgifter från Skatteverket och andra myndigheter
samt söka efter uppgifter på allmänt tillgängliga källor för att t ex hitta ett telefonnummer när vi behöver nå dig.
Hur länge sparas uppgifter?
Personuppgifter lagras fram till gallring som sker enligt kommunens dokument- och informationshanteringsplan vilket för parkeringstillstånd för rörelsehindrade är 3 år efter giltighetstidens utgång.
Dina rättigheter
Kontakta oss om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om
dig, begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begära begränsning
av behandling som rör dig samt möjlighet att invända mot behandlingen. I
vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter raderade men eftersom vi behöver
ha vissa uppgifter för att kunna utföra uppgifter vi enligt lag måste göra så kan
du inte alltid välja det.
Du har även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt
föra över personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.
Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta
kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen. E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
Om du önskar mer information om personuppgiftsbehandling i kommunen eller har klagomål kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. E-post:
dataskydd@tidaholm.se
Om du fortfarande inte är nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. Epost: datainspektionen@datainspektionen.se

