INFORMASJON OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER SOM
PÅRØRENDE TIL ANSATT
Attendo bryr seg om og prioriterer personvernet. Derfor er det en selvfølge at vi alltid gjør
vårt ytterste for å beskytte personopplysningene dine på best mulig måte og følge gjeldende
personvernlovgivning.
Du er registrert som pårørende til en av Attendos ansatte. I dette dokumentet vil vi
informere deg om hvordan vi samler inn og behandler personopplysningene dine. Vi vil også
informere deg om hvilke rettigheter du har når vi behandler personopplysningene dine.

Hvem er ansvarlig for personopplysningene?
I Attendo-konsernet er det Attendo AB (publ), organisasjonsnummer 559026-7885, med
adresse Box 715, 182 17 Danderyd, telefonnummer + 46 (0)8-586 252 00, som er
behandlingsansvarlig, eller dets datterselskap som du har en relasjon til (f.eks. Attendo
Omsorg AS, Attendo Velferd AS).
Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine eller ønsker å
utøve noen av rettighetene dine som beskrevet under, er du velkommen til å kontakte oss.

Hvilke personopplysninger behandler vi og hvorfor?
En av våre ansatte har registrert deg som pårørende vi kan kontakte. Vi vil derfor behandle
personopplysningene dine for å kunne kontakte deg i tilfelle ulykke, plutselig sykdom eller
lignende skulle ramme vår ansatte. Personopplysningene vi behandler om deg, er den
informasjonen vår ansatte fra tid til annen gir oss, dvs. ditt navn og telefonnummer.
Rettsgrunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine er at behandlingen er
nødvendig for formål knyttet til vår rettmessige interesse av å kontakte deg i en
nødssituasjon. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil vite mer om hvordan vi har gjort denne
interesseavveiningen.

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?
I utgangspunktet er det daglig leder på den ansattes arbeidsplass som har tilgang til
personopplysningene dine. I en eventuell nødssituasjon kan en av våre øvrige ansatte bli
bedt om å kontakte deg, og denne personen vil da ha tilgang til kontaktopplysningene dine.
Vi behandler personopplysningene dine innenfor EU/EØS.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?
Vi behandler kun personopplysningene dine så lenge du er registrert som pårørende til en av
våre ansatte. Det betyr at vi sletter personopplysningene hvis/når ansettelsesforholdet
opphører. Vi sletter også opplysningene tidligere hvis den ansatte avregistrerer deg som
pårørende.

Hvilke rettigheter har du når det gjelder vår behandling av personopplysningene
dine?
Du har visse rettigheter når det gjelder vår behandling av personopplysningene dine. Disse
rettighetene er nærmere beskrevet under.
Rett til innsyn og rett til å klage
Du har rett til å få en bekreftelse på om vi behandler personopplysningene dine, og hvis det
er tilfellet, har du rett til informasjon om hvordan personopplysningene behandles. Det kan
for eksempel være formålet med behandlingen og hvilke kategorier av personopplysninger
behandlingen gjelder. Du har også rett til å få en kopi av de personopplysningene vi
behandler.
Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysningene dine til en kompetent
tilsynsmyndighet. En slik klage bør helst leveres til myndigheten i det medlemslandet i
EU/EØS der du har ditt vanlige bosted, der du arbeider eller der et brudd på gjeldende lover
og regler for personvern skal ha forekommet. Kompetent tilsynsmyndighet i Sverige er
Datainspektionen.
Rett til rettelse og rett til å gjøre innvendinger
Du har rett til uten ugrunnet opphold å få feilaktige personopplysninger rettet, samt, ved å gi
oss informasjon om personopplysningene dine, komplettere ufullstendige
personopplysninger (f.eks. hvis du har byttet telefonnummer).
Du kan også når som helst gjøre innvendinger mot behandling av personopplysninger som
har grunnlag i en interesseavveining. Dette gjelder likevel ikke hvis vi kan påvise berettigede
grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser og grunnleggende friheter og
rettigheter, eller hvis vår behandling skjer for å fastsette, utøve eller forsvare rettslige krav.
Rett til sletting (retten til å bli glemt) og rett til begrensning av behandling
Hvis du ikke lenger ønsker å være registrert som pårørende, vil vi slette
personopplysningene dine dersom du ber om det. Du har også rett til å kreve at vi begrenser
vår behandling av personopplysningene dine, f.eks. hvis du mener at vi behandler feil
personopplysninger om deg. Vi kan da begrense behandlingen mens vi sjekker
personopplysningene.
______________________
Denne informasjon ble fastsatt av Attendo 25. september 2018.
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