
Omställning från PUL till GDPR 
Sedan den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) som lag i alla 
EU:s medlemsstater. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL).  
 
Många begrepp och principer fanns redan i PUL, men förordningen innebär en del 
förändringar för de som hanterar personuppgifter och stärkta rättigheter för de personer vars 
personuppgifter behandlas när det gäller personlig integritet. Rättigheterna innebär i korthet 
att få information om när och hur personuppgifter behandlas och att få ha kontroll över sina 
egna uppgifter. Därför kan du i vissa fall få uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller 
få ut eller flytta uppgifter. De registrerades rättigheter har utökats, förstärkts och specificerats 
i dataskyddsförordningen jämfört med i personuppgiftslagen.  
Dina rättigheter som registrerad kan du läsa mer om på datainspektionen.se. 
 
Sjuhärads samordningsförbund behandlar personuppgifter för styrning och ledning, samt för 
personal och deltagande i förbundets egenfinansierade verksamhet och kring olika projekt, 
ansökningar och dylikt. Uppgifter behandlas ofta både elektroniskt och i pappersform.  
 
Samordningsförbundet lagrar uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters 
arkivhantering och lämnar ibland även uppgifter till myndigheter som SCB, Svenska ESF-
rådet och förbundets ägare. När vi arrangerar informationsmöten eller andra typer av 
intressentmöten informerar vi vid anmälningstillfället om att förbundet samlar in 
kontaktuppgifter för att kunna bjuda in till kommande aktiviteter av olika slag. Vi samlar 
också in adressuppgifter för att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst 
meddela att du inte längre vill finnas med i vårt kontaktregister. Kontakta Sjuhärads 
samordningsförbund om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig. 
 
Styrelsen är personuppgiftsansvarig för lagrade uppgifter och du är välkommen att vända dig 
till  kansli@sjusam.se vid frågor. 
 
Generell information om GDPR finns på www.datainspektionen.se 
Magnus Blomqvist (0709-487636) och Dan Bodin (0709-487331), dso@borasregionen.se,  
är dataskyddsombud för Sjuhärads samordningsförbund.  
Eller kontakta förbundschef Anna Fagefors 033-4301009    
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