Information om personuppgiftshantering för sökande av
ekonomiskt bidrag till barnfamiljer
Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi
vidtar åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade och att behandlingen sker i
enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.
Stockholms Stadsmission, org.nr. 802003-1954 ("Stadsmissionen") är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges.
I denna informationstext beskriver vi hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av de
personuppgifter som vi sparar hos oss. Med personuppgifter avses all information som kan
användas för att identifiera en enskild person.

Var vi behandlar personuppgifter
Vi strävar alltid efter att spara personuppgifter inom EU. Vissa av våra tjänsteleverantörer
finns dock utanför EU och i dessa fall behandlas personuppgifter utanför EU/EES-området.
För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att det finns lämpliga
skyddsåtgärder på plats med samtliga tjänsteleverantörer som hanterar dina personuppgifter
utanför EU/EES-området, till exempel dataöverföringsavtal (som inkluderar EUkommissionens standardiserade dataskyddsbestämmelser, s.k. modellklausuler). Du har rätt
att, på begäran, få information om till vilka länder utanför EU/EES-området som dina
personuppgifter överförs och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit.

Vi kan uppdatera denna information
Vi kan komma att uppdatera denna informationstext, till exempel om vi skulle behandla
uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela uppgifter med andra
mottagare. I sådant fall kommer vi att meddela dig på lämpligt sätt. Den senaste versionen
av informationen finns alltid publicerad på denna sida.

Sökande av ekonomiskt stöd
Du som är ekonomiskt behövande och vårdnadshavare med hemmavarande eller placerade
barn (upp till 20 år) kan beviljas ekonomiskt bidrag 1 gång per år.
Dina personuppgifter samlas i huvudsak in från dig själv genom de personuppgifter du
tillhandahåller i din ansökan.
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När och varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: Hantera ansökan om bidrag
Om du ansöker om och/eller blir erbjuden ekonomiskt bidrag behandlar vi dina
personuppgifter för att administrera ansökan, kommunicera med dig angående ansökan och
för att kontrollera att du uppfyller kraven för att erhålla bidrag.
Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

•
•

Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt berättigade
intresse av att kunna bedöma din ansökan
om ekonomiskt bidrag och i förekommande
fall utge bidrag till dig.

•
•
•
•
•
•
•

•

Din kommunikation
Identitetsuppgifter, inklusive
personnummer
Kontaktuppgifter
Uppgift om tidigare mottaget
försörjningsstöd
Uppgift om boendeförhållanden
Uppgift om familjeförhållanden (till
exempel familjebevis)
Uppgift om ekonomiska förhållanden (till
exempel bankengagemang)
Uppgift om medlemskap i Svenska
kyrkan och församling i Stockholms stift
Uppgifter som framgår av
beskattningsregistret/skattedeklaration
för föregående kalenderår
Uppgift om bankkonto för utbetalning

Behandlingen av personnummer är
nödvändig med hänsyn till ändamålet med
behandlingen.
Eventuella känsliga personuppgifter, till
exempel uppgift om religiös övertygelse, som
du frivilligt lämnar till oss behandlas med stöd
av ditt uttryckliga samtycke.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte under den tid som ansökan
hanteras och, vid avslag, under en tid om sex (6) månader efter att ansökningsperioden har
stängts för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna skicka ut svarsbesked till
samtliga sökande. För beviljade ansökningar behandlas personuppgifterna under en tid om
sju (7) år räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades för att
uppfylla rättsliga skyldigheter (bokförings- och redovisningskrav i bokföringslagen
(1999:10789)).

Hantera förfrågningar
Om du kontaktar oss med en förfrågan behandlar vi dina personuppgifter för att hantera din
förfrågan avseende din ansökan.
Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

•
•
•

Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt berättigade
intresse av att hantera förfrågningar.

Din kommunikation
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
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Följa upp och utvärdera verksamheten
Vi behandlar dina personuppgifter för att följa upp och utvärdera vår verksamhet, till exempel
för att ta fram statistik och rapporter över beviljade ansökningar etc.
Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

•
•
•

Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt berättigade
intresse av att följa upp och utvärdera
verksamheten.

Identitetsuppgifter
Uppgifter från ansökan
Uppgift om medborgarskap

Bevarandetid: Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter
och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.

Uppfylla rättsliga skyldigheter vid beviljande av bidrag
Om du beviljas bidrag behandlar vi dina personuppgifter i syfte att uppfylla rättsliga skyldigheter, till exempel bokförings- och redovisningskrav och krav i förhållande till myndigheter
såsom Skatteverket, Länsstyrelsen etc.
Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga uppgifter som samlats in och som
är nödvändiga för att uppfylla respektive
rättslig skyldighet.

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är
nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra
rättsliga förpliktelser.
Behandlingen av personnummer är
nödvändig med hänsyn till ändamålet med
behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig i förhållande till
respektive rättslig skyldighet, till exempel såvitt avser räkenskapsmaterial sju (7) år räknat
från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades för att uppfylla
rättsliga skyldigheter (bokförings- och redovisningskrav i bokföringslagen (1999:1078)).

Mottagare som vi delar dina personuppgifter med
När det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med olika mottagare. Mottagaren är
personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av dina personuppgifter om vi inte har angivit
något annat.
Vi delar dina personuppgifter med:
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Tjänsteleverantörer
För att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter delar vi
personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer
tillhandahåller IT-tjänster till oss (såsom drift, teknisk support och underhåll av IT-systemen).
Tjänsteleverantörerna får endast behandla dina personuppgifter för dessa syften enligt våra
instruktioner såsom personuppgiftsbiträden och inte för några egna ändamål. Vi är
personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter som tjänsteleverantörerna
utför på vårt uppdrag.
Banker
För att hantera utbetalningar av beviljat stöd kan vi dela dina personuppgifter med vår bank.
Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

•

Berättigat intresse. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt berättigade
intresse av att kunna utge bidrag till dig.

•

Identitetsuppgifter, inklusive
personnummer
Uppgift om bankkonto

Övriga mottagare
I vissa fall kan vi, om det är nödvändigt, dela dina personuppgifter med andra mottagare för
vissa ändamål (till exempel för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och bemöta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol och polisen.
Mottagare

Myndigheter

Externa rådgivare

Domstol, motparter etc.

Rättsvårdande myndigheter, till exempel

Syfte
Vi kan lämna nödvändig
information till myndigheter om vi
är skyldiga enligt lag att göra det.
Vi kan lämna nödvändig
information till externa rådgivare,
till exempel revisionsbyråer,
advokatbyråer eller andra
juristbyråer om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att
hantera eller bemöta rättsliga
krav.
För att hantera och bemöta
rättsliga krav kan vi överföra
uppgifter till andra parter.

Vi kan dela personuppgifter med
rättsvårdande myndigheter, till

Laglig grund för överföringen
Rättslig förpliktelse.
Behandlingen är nödvändig
för att uppfylla rättsliga förpliktelser.
Rättslig förpliktelse och
berättigat intresse.
Behandlingen är nödvändig
för att uppfylla rättsliga
förpliktelser alternativt tillgodose vårt berättigade
intresse av att hantera och
bemöta rättsliga krav.
Berättigat intresse.
Behandlingen är nödvändig
för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att
hantera och bemöta
rättsliga krav.
Rättslig förpliktelse och
berättigat intresse. Behand-
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polisen

exempel polisen om vi är skyldiga
enligt lag att göra det eller för att
fastställa, göra gällande eller
försvara rättsliga anspråk.

lingen är nödvändig för att
uppfylla våra rättsliga
förpliktelser och för att
tillgodose vårt berättigade
intresse av att fastställa,
göra gällande eller försvara
rättsliga anspråk.

Närmare information om kategorier av personuppgifter
Se tabellen nedan för närmare information om vilka kategorier av personuppgifter som vi
behandlar.
Kategori

Exempel på uppgifter

Din kommunikation

Innehåll i din kommunikation, till exempel epostmeddelanden, eller lämnande svar

Identitetsuppgifter

Namn, personnummer och samordningsnummer
(eller motsvarande)

Kontaktuppgifter

Adress (även tidigare och tillfällig adress),
telefonnummer, e-postadress

Uppgift om försörjningsstöd

Uppgift om mottagande av försörjningsstöd från
Socialtjänsten
Boendeform (till exempel hyresrätt eller
bostadsrätt)
Inkomst och övriga tillgångar till exempel
fondsparande, bankmedel, värdepapper.
Antalet barn och ålder på dessa, civilstånd, uppgift
om medsökande

Uppgift om boendeförhållanden
Uppgift om ekonomiska förhållanden
Uppgift om familjeförhållanden

Säkerhet
Vi kommer att säkerställa att tillgången till dina uppgifter är tillräckligt skyddad genom
tillämpning av lämpliga säkerhetsåtgärder och, beroende på omständigheterna, med
beaktande av den senaste utvecklingen, implementeringskostnaden och arten, omfattningen,
omständigheterna och syftet med behandlingen samt risken. För att upprätthålla denna
garanti har vi även implementerat lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för
att skydda dina personuppgifter mot otillåten eller oavsiktlig förstöring, ändring eller
utlämnande, felaktig användning, skada, stöld eller förlust genom olyckshändelse eller
obehörig tillgång.
Dina rättigheter
I samband med vår behandling av dina personuppgifter har du, under vissa förutsättningar,
rätt att göra gällande följande rättigheter:
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•

Tillgång
Du kan begära att få en bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas eller inte
och, om de behandlas, begära tillgång till dina personuppgifter och ytterligare
information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av
de personuppgifter som behandlas. Om begäran framförs elektroniskt kommer även
informationen att erhållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt om du inte
begär något annat.

•

Rättelse
Om du upptäcker att personuppgifter relaterade till dig är felaktiga, ofullständiga eller
oriktiga har du rätt att få dina personuppgifter rättade.

•

Invända mot behandling
Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter som grundas på ett
berättigat intresse, mot bakgrund av den särskilda situationen. Du kan även invända
mot behandling som sker för direktmarknadsföringsändamål.

•

Radering
Du kan få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter, till exempel när
personuppgifter inte längre behövs för att uppnå det ändamål för vilket
personuppgifter samlades in.

•

Begränsning av behandling
Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast
innefatta lagring av dina personuppgifter under särskilda omständigheter, till exempel
när behandlingen är olaglig men du inte vill att dina personuppgifter raderas.

•

Återkalla samtycke
Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter i den
utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke.

•

Dataportabilitet
Du har rätt att begära att få en maskinläsbar kopia av de personuppgifter som
behandlas på grundval av ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för att
fullgöra ett avtal med dig, och då personuppgifter erhållits av dig (dataportabilitet),
och att begära att informationen överförs till en annan personuppgiftsansvarig (om
möjligt).

Klagomål till tillsynsmyndighet
Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina
personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen
av dina personuppgifter till Datainspektionen.
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Kontakt
Om du har några frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill
utöva någon av dina rättigheter enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning, vänligen kontakta
enheten ”Kollo och Samordning” på Stockholms Stadsmission på
ungastationeko@stadsmissionen.se
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