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Information om personuppgiftsbehandling till dig som har ett
administrativt ärende på domstolen
Du har skickat in uppgifter om dig
själv till Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen vill därför informera
dig om följande.
Är jag skyldig att skicka in
personuppgifter till domstolen?
Nej, det finns inte någon skyldighet
för dig att skicka in personuppgifter
till domstolen. Personuppgifterna är
dock nödvändiga för att domstolen
ska kunna handlägga ditt administrativa ärende.
Varför och hur behandlas dina
personuppgifter?
Högsta förvaltningsdomstolen behandlar dina personuppgifter för att
kunna handlägga administrativa
ärenden. När ärendet är avslutat
sparas uppgifterna i domstolens arkiv och raderas när de gallras. Dina
personuppgifter kan också användas
vid ett senare tillfälle om de behövs
för en enhetlig handläggning av
administrativa ärenden. Stödet för
att behandla dina personuppgifter
(den rättsliga grunden) är att domstolen ska utföra en uppgift av allmänt intresse och som ett led i dess
myndighetsutövning.
Uppgifterna sparas i enlighet med
gällande arkivlagstiftning.
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De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen, eller
den domstol eller myndighet som
uppgifterna eventuellt överförs till,
som behöver få del av dem för
ärendets handläggning och arkivering. Dina personuppgifter kan även

lämnas ut om någon begär ut en
allmän handling där dina personuppgifter förekommer och personuppgifterna inte är hemliga (sekretessbelagda).
Du kan begära rättelse, radering,
begränsning och invändning

Du har rätt att begära information
från domstolen om användningen
av de personuppgifter som rör dig.
Du har rätt att begära att felaktiga
personuppgifter rättas och att behandlingen av personuppgifter begränsas. Du har även rätt att begära
att personuppgifter raderas. Du har
också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter.
Om du begär rättelse, radering eller
invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer
domstolen att pröva om det du begär kan genomföras eller inte.
Du har rätt att klaga till
Datainspektionen

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett
sätt som står i strid med gällande
bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till
Datainspektionen med klagomål.
Personuppgiftsansvar och dataskyddsombud
Högsta förvaltningsdomstolen är
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som domstolen får när
du skriver till domstolen.
Domstolens dataskyddsombud når
du på 08-561 676 00 (telefon) eller
via dataskyddsombud.hfd@dom.se
(e-post).
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