
 
 

 

 

INFORMATION OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR 
ANHÖRIGA TILL ANSTÄLLDA 

Attendo bryr sig om och prioriterar din integritet. Det är därför en självklarhet för oss att 
alltid sträva efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt och att följa gällande 
dataskyddslagstiftning. 
 
Du är registrerad som anhörig till en av Attendos anställda. I detta dokument vill vi informera 
dig om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Vi vill också informera dig om 
vilka rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter. 

 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter? 

Inom Attendokoncernen är det Attendo AB (publ), organisationsnummer 559026-7885, med 
adress Box 715, 182 17 Danderyd, telefonnummer 08-586 252 00, som är ansvarigt för 
behandlingen av dina personuppgifter eller dess dotterbolag som du har en relation med 
(t.ex. Attendo Sverige AB, Attendo Individ och Familj AB, Attendo LSS AB), som är 
personuppgiftsansvarig. Om du har några frågor angående vår behandling av dina 
personuppgifter, eller vill utöva någon av dina rättigheter som vi beskriver nedan, är du 
välkommen att kontakta oss.  

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av 
dina rättigheter som beskrivs nedan är du välkommen att kontakta oss. 
 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför? 

En av våra anställda har registrerat dig som anhörig kontaktperson. Vi behandlar därför dina 
personuppgifter för att kunna komma i kontakt med dig vid händelse av en olycka, plötslig 
sjukdom eller liknande som drabbar din anhörige. De personuppgifter vi behandlar om dig är 
de uppgifter som din anhörige, tid efter annan, uppger till oss, dvs. ditt namn och 
telefonnummer. 
 
Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är 
nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse av att komma i kontakt med dig i 
händelse av en nödsituation. Om du vill veta mer om hur vi har gjort denna 
intresseavvägning är du välkommen att kontakta oss. 
 

Vilka har tillgång till dina personuppgifter? 

Som utgångspunkt är det verksamhetschefen, på din anhöriges arbetsplats, som har tillgång 
till dina personuppgifter. Vid en eventuell nödsituation kan någon av våra övriga anställda 
uppmanas att kontakta dig, varigenom den personen kommer få tillgång till dina 
kontaktuppgifter.  
 
Vi behandlar dina personuppgifter inom EU/EES.  
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Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi behandlar endast dina personuppgifter under den tid som du är registrerad som anhörig 
till en av våra anställda. Detta innebär att vi kommer att radera dina personuppgifter om och 
när anställningsförhållandet med din anhörige upphör. Vi kommer att radera dina uppgifter 
tidigare än så om din anhörige avanmäler dig som anhörig. 
 

Vilka rättigheter har du i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter? 

Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Dessa 
rättigheter beskriver vi närmare nedan. 
 

Rätt till tillgång och rätt att inge klagomål 

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet 
har du rätt att få information om hur personuppgifterna behandlas. Detta kan till exempel 
vara ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som 
behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi 
behandlar. 
 
Du har rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter till en behörig 
tillsynsmyndighet. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den 
medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en 
överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig 
tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. 
 

Rätt till rättelse och rätt att invända mot behandling 

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade samt, genom att 
tillhandahålla oss information om dina personuppgifter, komplettera ofullständiga 
personuppgifter (exempelvis om du har bytt telefonnummer).  
 
Du kan även när som helst invända mot personuppgiftsbehandling som grundar sig på en 
intresseavvägning. Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa att våra berättigade skäl för 
behandlingen väger tyngre än dina intressen och grundläggande fri- och rättigheter eller om 
vår behandling sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 
 

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och rätt till begränsning av behandling 

Om du inte längre vill vara registrerad anhörig kommer vi att radera dina personuppgifter 
om du begär det. Du har även rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina 
personuppgifter, exempelvis om du anser att vi behandlar felaktiga personuppgifter om dig. 
Då kan vi begränsa vår personuppgiftsbehandling under tiden som vi kontrollerar 
personuppgifterna. 
 

______________________ 
 

Denna information fastställdes av Attendo den 25 september 2018. 


