Information om
personuppgiftbehandling
och anonymitet
Nedan följer information om hur Stockholms stad
hanterar personuppgifter och anonymitet vid
genomförande av stadens stadsövergripande
undersökningar.
Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också
kallad GDPR. Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj
2018 och ersatte personuppgiftslagen (PuL).
Kommunstyrelsen i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för
den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår
verksamhet. Kommunstyrelsen strävar efter att begränsa
behandlingen av dina personuppgifter till ett minimum och vid
behandlingen värnar vi om din personliga integritet.
Stockholms stads stadsledningsledningskontor behöver behandla
dina personuppgifter för att genomföra stadsövergripande
undersökningar inom olika verksamhetsområden.
Undersökningarna är en del i Stockholms stads uppföljningsarbete
och arbete med att utveckla kvalitén i våra verksamheter.
Behandlingen är således nödvändig för att utföra en uppgift av
allmänt intresse.
Personuppgifter som behandlas om dig eller någon av dig
närstående kommer inte att användas av Stockholms stad i annat
syfte än att följa upp och kvalitetssäkra verksamheterna.
För att genomföra undersökningarna behandlas namn och
adressuppgifter. Personuppgifterna tas från de olika
verksamhetssystem Stockholms stad använder för att registrera
personer som har beslut om en insats eller barn och elever som går
i någon pedagogisk verksamhet i staden.
Det är upphandlade leverantörer till Stockholms stad som
genomför undersökningarna, vilket innebär att de tar del av
personuppgifterna angivna ovan och de undersökningssvar som
anges. Personuppgifterna förs över på ett säkert sätt till
leverantörerna och uppgifterna behandlas endast i Sverige.
Statistiker som ansvarar för utskick av enkäter och

resultatsammanställningen har tillgång till personuppgifterna. När
genomförandet och redovisningen av undersökningen
kvalitetssäkrats av leverantör och godkänts av Stockholms stad
raderas alla personkopplingar.
All information ägs av Stockholms stad men leverantörerna
garanterar att endast anonymiserad data gällande undersökningarna
levereras till staden. Leverantörerna använder inte och tillåts inte
att använda personuppgifter som de fått från Stockholms stad i
några andra sammanhang än för överenskommet
undersökningsuppdrag.
Du som registrerad har rätt att vända dig till Kommunstyrelsen för
att få tillgång till dina personuppgifter, för att begära rättelse,
radering och överföring av personuppgifterna eller begränsning av
behandlingen och för att invända mot behandlingen.
Anonymitet
För att ett undersökningsresultat för en verksamhet ska bli synligt
för enheten krävs att minst fem svar inkommit. När resultatet delas
på kön krävs att det finns minst fem svar i respektive grupp.
Alla resultat med minst fem svar blir offentliga. Verksamheternas
totalrapporter läggs upp på http://start.stockholm/hitta och därmed
kan alla som vill ta del av resultaten. Ingen som arbetar i
Stockholms stad eller utomstående kan ta del av några individuella
svar.
Alla rapporter för nämnderna och de öppna svar - där
respondenterna kan skriva in egna uppgifter - som tas fram skickas
till Stockholms stads förvaltningar. I texten till de öppna frågorna
uppmanas respondenterna att ”Tänk på att inte skriva ditt namn,
ditt barns namn, telefonnummer eller hänvisa till en situation som
kan hänföra till den/vem som har lämnat svaret”. Leverantörerna
går även igenom samtliga svar och ska ta bort de uppgifter och
svar där svaren kan härledas till en viss person.
Stockholms stad omfattas av tryckfrihetsförordningen och
offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att undersökningen
kan bli allmän handling. Staden är skyldig att på begäran lämna ut
uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning. Reglerna
om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan innebära
begränsningar i vissa av den registrerades rättigheter.
För ytterligare information gällande Stockholms stads behandling
av personuppgifter hänvisas till http://start.stockholm/dataskydd.
Kommunstyrelsen kontaktuppgifter är, Stadsledningskontoret,
Juridiska avdelningen, KF/KS kansli, 105 35 Stockholm och
kommunstyrelsen@stockholm.se.

Vid frågor gällande kommunstyrelsens personuppgiftshantering
kan du kontakta vårt Dataskyddsombud, Annette Bengtsson,
dataskydd.SLK@stockholm.se.
Klagomål på personuppgiftsbehandlingen kan inges till
tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

