Information om personuppgiftsbehandling som en del
av hanteringen av skolresor
Svalöv Kommun har beslutat att ge utvalda skolelever möjligt att
åka gratis inom Skåne med stadsbuss, regionbuss och närtrafik.
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) och Bildningsnämnden
(BIN) är personuppgiftsansvariga (PuA) för sin behandling av
personuppgifter för denna hantering. Personuppgifterna som
behandlas är namn, personnummer och bostadsadress. SBN har
uppdragit åt Skånetrafiken, som är en förvaltning inom Region
Skåne, att utföra vissa delar av personuppgiftsbehandlingen,
vilket därmed innebär att Skånetrafiken är PuA för den
behandling som Skånetrafiken utför. Utöver namn,
personnummer och bostadsadress kommer Skånetrafiken
registrera resorna som du gör med din skolbiljett för skolresor
som underlag för statistik för resor med Skånetrafiken i
allmänhet och för olika resenärssegment.
Den rättsliga grunden för att SBN och BIN ska få behandla dina
personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att SBN
och BIN ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse.
Dina personuppgifter kommer att överföras till Skånetrafiken för
hantering av information, biljetter och resekort. Dina
personuppgifter kommer även att överföras till de ITleverantörer som tillhandahåller de IT-plattformar som SBN och
BIN använder sig av för att tekniskt behandla personuppgifterna.
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen, om någon begär att få ta del av allmänna
handlingar från Svalövs Kommun och uppgifterna inte omfattas
av sekretess.
Personuppgiftsansvar
SBN och BIN organisationsnummer: 212000-0993 är
personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som
sker inom kommunen där kommunen bestämmer ändamål och
medel för behandlingen.
Postadress: Svalövs kommun, Box 24, 268 21 Svalöv att: SBN
eller att BIN
Telefon: 0418-47 50 00
E-post: info@svalov.se att: SBN eller BIN
SBN och BIN har ett dataskyddsombud, telefon: 0418-47 50 00,
e-post: info@svalov.se att: Niklas Schörling
Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt få information om ifall SBN och BIN
behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt att
få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har
även rätt att få en kopia av de personuppgifter som SBN och
BIN behandlar om dig. Du har rätt att få felaktiga
personuppgifter rättade och att få ofullständiga personuppgifter
kompletterade.
Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter
raderade. Om du har rätt att få dina personuppgifter raderade
innebär det att SBN och BIN utan onödigt dröjsmål ska radera
uppgifterna.
Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att
behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det gäller
under den tid som andra invändningar bedöms. Begränsning
innebär att SBN och BIN inte får göra något med dina
personuppgifter mer än fortsätta lagra dem.
Under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot hur dina
personuppgifter behandlas. Det innebär att dina personuppgifter
inte längre får behandlas om inte SBN och BIN kan visa att den
rättsliga grunden att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse
är tillämplig för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill att någon åtgärd ska vidtas vad gäller dina rättigheter
kan du kontakta SBN och BIN dataskyddsombud. Om du inte är
nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att
dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att
lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Skånetrafiken
Den rättsliga grunden för att Skånetrafiken ska få behandla dina
personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att
Skånetrafiken ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse
och på uppdrag av SBN och BIN i Svalövs Kommun.
Dina personuppgifter kommer att överföras till PostNord
Strålfors som administrerar utskick av information och resekort
som Skånetrafiken använder sig av. Dina personuppgifter
kommer även att överföras till de IT-leverantörer som
tillhandahåller de IT-plattformar som Skånetrafiken använder sig
av för att tekniskt behandla personuppgifterna.
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen, om någon begär att få ta del av allmänna
handlingar från Skånetrafiken. Dina person- och reseuppgifter
omfattas av strikt samfärdselsekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen. Dina personuppgifter kommer att lagras upp till
tre (3) månader efter att avtalet mellan SBN och Skånetrafiken
gällande skolresor upphör eller efter det att SBN och BIN har
raderat dina personuppgifter i det av Skånetrafiken
tillhandahållna system för hantering av biljetter för skolresor.
Personuppgiftsansvar
Skånetrafiken, som är en förvaltning inom Region Skåne,
(organisationsnummer: 232100-0255) är personuppgiftsansvarig
för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom regionen där
regionen bestämmer ändamål och medel för behandlingen.
Postadress: Region Skåne, 291 89 Kristianstad,
kontaktuppgifter: växel: 044-309 30 00, fax: 044-309 32 98,
e-post: region@skane.se
Skånetrafiken har ett dataskyddsombud, kontaktuppgifter:
Dataskyddsombudet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad.
Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt få information om ifall Skånetrafiken
behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt att
få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har
även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Skånetrafiken
behandlar om dig. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter
rättade och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.
Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter
raderade. Om du har rätt att få dina personuppgifter raderade
innebär det att Skånetrafiken utan onödigt dröjsmål ska radera
uppgifterna.
Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att
behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det gäller
under den tid som andra invändningar bedöms. Begränsning
innebär att Skånetrafiken inte får göra något med dina
personuppgifter mer än fortsätta lagra dem.
Under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot hur dina
personuppgifter behandlas. Det innebär att dina personuppgifter
inte längre får behandlas om inte Skånetrafiken kan visa att den
rättsliga grunden att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse
är tillämplig för behandlingen av dina personuppgifter.
Om du vill att någon åtgärd ska vidtas vad gäller dina rättigheter
kan du kontakta Skånetrafikens dataskyddsombud. Om du inte är
nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att
dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att
lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

