Integritetspolicy
Personuppgiftsansvar
Tekniska nämnden, Växjö kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på
denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns på www.vaxjo.se.
Offentlighetsprincipen
Tekniska nämnden är en offentlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir
allmänna handlingar.
Anmälan lån av elcykel.
Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post, arbetsställe etc.) som lämnas i samband med
anmälningar till ELMOS-projektet sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga
lån av cykel och utvärderingsenkäter. Har du inte erbjudits lån av cykel gallras du bort senast ett år efter
din anmälan.
Tekniska nämnden lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.
Rätt att begära information
Vill du veta om Tekniska nämnden behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till
oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Tekniska nämnden
och att få uppgifter rättade. Observera att Tekniska nämnden enbart har tillgång till personuppgifter som
behövs för myndighetens egen verksamhet, till exempel diarier, fastighetsregister etc., och inte uppgifter
som finns hos andra myndigheter.

Kan jag få reda på vad som finns registrerat om mig hos en nämnd
inom Växjö kommun?
Fråga
Kan jag få reda på vad som finns registrerat om mig hos exempelvis olika avdelningar/verksamheter inom
Växjö kommun?
Svar
Ja, du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag. Då ska du få information från oss om vad vi har
registrerat om dig. En begäran om registerutdrag ska du göra skriftligen. Du måste alltså skriva ett papper
som du skriver under och skickar iväg med post, du kan alltså inte bara skicka ett e-post. Ange om det är
från en särskild verksamhet inom Växjö kommun. Vi ska då lämna besked om de personuppgifter vi
behandlar om dig och vilka de i så fall är. Du får ett sådant besked gratis per år.
Skicka din förfrågan till
Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö

