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Personuppgiftssekretesspolicy
Behandling av personuppgifter utifrån nya dataskyddsförordningen (GDPR) som
börjar gälla den 25 maj 2018
För oss på Ängebo Familjevård har det alltid varit viktigt att dina/era personuppgifter hanteras
på ett tryggt och schysst sätt. Därför välkomnar vi GDPR (General Data Protection
Regulation) – en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.
Mycket är sig likt, men skyddet för din/er personliga integritet förstärks. Här kommer
information om hur dina/era personuppgifter behandlas när du/ni har uppdrag genom Ängebo
Familjevård. Informationen vänder sig både till dig/er som redan har uppdrag och till dig/er
som vill och kommer att få uppdrag genom Ängebo Familjevård.
Information
För att vi på Ängebo Familjevård ska kunna skicka avtal, lönespecifikationer,
kontrolluppgifter m.m. som en del i vårt uppdrag som förmedlare av er som familjehem,
kommer vi att behöva behandla dina kontaktuppgifter (e-postadress).
Personnummer, namn, adress, kontonummer samt annan information som ni uppgett
under intervjuer och samtal samlas i en skyddad databank. Vid överföring av denna
information från Ängebo Familjevård Öland AB till socialtjänst så använder sig Ängebo alltid
av fax för att skydda era personuppgifter. Registerutdrag från socialtjänst, kronofogden,
försäkringskassan och annan hanteras med största försiktighet och förvaras i låst skåp.
Dokumentation gällande den handelning du/ni får av våra konsulenter görs i SecuraNova, ett
skyddat datasystem. Rapporter från dokumentation skickas i förslutet brev till
uppdragsgivande socialtjänst. Ändamålet för behandling av dessa uppgifter är att kunna
förmedla er som familjehem till olika uppdragsgivare (socialtjänster). Personnummer och
kontonummer används i ändamål att kunna utbetala arvode och omkostnad till er för de
uppdrag ni har.
Uppgifterna kommer att sparas så länge vi har ditt samtycke och/eller så länge du har ett avtal
om förmedling av familjehemsplats med oss samt ni som förväntas arbeta med oss som
familjehem i framtiden.

Vad har du/ni för rättigheter?
Du/ni har rätt att begära ett registerutdrag, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade,
rätt att invända mot behandlingen. Du/ni har även rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke.
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Är du/ni missnöjd med hur vi behandlar dina/era personuppgifter har du/ni även rätt att lämna
in ett klagomål till Datainspektionen.
Har du/ni frågor, funderingar och i övrigt vill komma i kontakt med oss kan du/ni vända dig
till Ängebo Familjevård Öland AB
Mobil: 0485-56 01 06
info@angebofamiljevard.se
Ängebo Familjevårds dataskyddsombud når du på 0485-56 01 06.

Samtycke
Du avgör själv om du vill samtycka till ovan nämnda personuppgiftsbehandling. Vill du inte
längre samtycka till detta så har du har rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke.
Genom att du nu blivit tilldelad denna policy och så länge du inte hör av dig till oss om en
förändring så samtycker du till att Ängebo Familjevård Öland AB behandlar dina
personuppgifter enligt ovan.
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