Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem värnar om din integritet och vill alltid vara öppna med hur vi hanterar
dina personuppgifter. I denna integritetspolicy redogör vi för vilka personuppgifter vi kan komma att
hantera om dig, i vilket syfte samt vilka rättigheter du har som registrerad hos oss.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem, med org. Nr 866600-8928 och postadress Lögegatan 2A, 541 30
Skövde (i denna policy kallat ”SSLS”, ”stiftelsen”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som sker hos oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande människa. Vi
kan komma att behandla personuppgifter som du lämnat till oss vid exempelvis möten, telefon, e-post
och arbetsansökningar. Exempel på personuppgifter som vi kan registrera vid dessa tillfällen är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Namn
Titel
Adress
E-postadress
Telefonnummer
IP-nummer
Företagstillhörighet
Annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss och som krävs för att vi ska
kunna uppfylla våra avtal med dig

Personuppgifter om barn
Vår verksamhet riktar sig inte till barn och därför samlar vi inte in uppgifter om dessa. Om du som
målsman upptäcker att ditt barn lämnat personuppgifter till oss ber vi dig att kontakta oss så att vi kan ta
bort uppgifterna.

För vilka ändamål och rättsliga grunder behandlar stiftelsen mina personuppgifter?
Vi samlar endast in dina personuppgifter om det krävs för att uppfylla avtal eller för att fullgöra våra
rättsliga förpliktelser. Vi kan även, med stöd av ditt samtycke, spara dina uppgifter för specifika och
angivna ändamål.
Följande är exempel på när vi kan komma att samla in dina personuppgifter:
•
•
•
•

Besvara frågor du ställer till oss via olika kommunikationskanaler
Vid rekrytering, för att kunna hantera din ansökan om du söker arbete hos oss
Om en arbetssökande lämnat dig som referens
Om du är kontaktperson gentemot oss hos någon av våra leverantörer

Hur länge lagras mina uppgifter hos er?
Generellt sett lagrar vi dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med
behandlingen. Uppgifterna kan även komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag eller
för att uppfylla avtal. Om behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ditt samtycke kommer

du informeras om vilken lagringstid som gäller. För oss på SSLS är det viktigt att du vet hur länge vi lagrar
dina personuppgifter.

Vem kan ta del av de personuppgifter jag lämnar till er?
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra underbiträden. När detta sker har du som
individ samma lagliga skydd och rättigheter som om uppgifterna enbart hanterades hos oss. Vi kan även
komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det krävs enligt avtal eller lag.

Vilka cookies använder ni på er webbsida?
Cookies är små textfiler som gör det möjligt att följa vad en besökare gör på vår webbplats. Vi använder
oss av cookies från Google i syfte att förbättra vår hemsida. Du bestämmer själv om du vill använda
cookies eller inte. Vill du inte använda dem kan du ställa in din webbläsare så att den alltid tackar nej till
cookies eller informerar dig varje gång en hemsida begär att få lagra en.

Vilka rättigheter har jag som registrerad hos stiftelsen?
Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:
Rätt till information
Du som registrerad har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig.
Om vi behandlar personuppgifter som rör dig, har du även rätt till att få tillgång till dessa
personuppgifter och information kring hur vi hanterar dem.
Rätt till rättelse
Som registrerad har du rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan
onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall
komplettera ofullständiga personuppgifter.
Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)
Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om
personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in,
eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du
t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem
under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.
Rätt att göra invändningar
Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av
vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger
tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och
som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana
uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Rätt att lämna klagomål
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna
in ditt klagomål till Datainspektionen.

Hur skyddar stiftelsen mina personuppgifter?
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, t ex använder vi
kryptering för att skydda känsliga uppgifter som överförs via Internet. Endast medarbetare som uträttar
ett specifikt arbete får tillgång till personligt identifierbar information. De IT-system som används för att
lagra personligt identifierbar information förvaras i en säker miljö.

Vart tar jag del av den senaste versionen av denna policy?
Stiftelsen kan komma från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av
policyn går alltid att läsa på vår hemsida ssls.se.

Vem kontaktar jag om jag har frågor kring stiftelsens personuppgiftshantering?
Vi har utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att informera och ge råd till samt övervaka att vi
behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Ombudet når du via: 0500-41 43 93 eller
info@ssls.se .

