
  

  

 

 

Information till registrerad – Yttrande borrning av berg-
värme 
 

• Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är 
samhällsbyggnadsnämnden, samhallsbyggnad@tidaholm.se eller 0502-60 60 
00. 

• Kommunens dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@tidaholm.se eller 
0515-88 58 59. 

• Ändamålet med behandling av personuppgifter vid yttrande över borrning för 
bergvärme är att kommunen ska kunna hantera anmälan och utöva sitt till-
synsansvar enligt gällande lagstiftning. Behandlingen grundar sig på myndig-
hetsutövning, rättslig förpliktelse och allmänt intresse. 

• Laglig grund för behandlingen är myndighetsutövning, rättslig förpliktelse och 
allmänt intresse. 

• Personer som kan komma att ta del av personuppgifterna är anställda inom 
kommunen och hos entreprenör som arbetar på uppdrag av oss, anställda 
hos utskriftsleverantör, bank, kravhanteringsbolag samt IT tekniker vid sup-
portärende och underhåll av våra verksamhetssystem. Då kommunen är en 
myndighet kan skyldighet att lämna ut information/handling till tredje man 
även följa av lag om inte grund för sekretess föreligger i det enskilda fallet.  

• Uppgifterna får vi vanligtvis från dig själv. Vi kan även hämta personuppgifter 
från Lantmäteriet, Skatteverket och andra myndigheter samt söka efter uppgif-
ter på allmänt tillgängliga källor för att t ex hitta ett telefonnummer när vi behö-
ver nå dig. 

• Personuppgifterna bevaras eller gallras i enlighet med kommunens dokument- 
och informationshanteringsplan. 

• Registrerad kan från personuppgiftsansvarig begära tillgång till, 
rättelse eller radering av personuppgifter eller begära begränsning av behand-
ling som rör den registrerade samt har även i övrigt möjlighet att invända mot 
behandlingen. 

• Registrerad har även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt 
möjligt föra över personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan. 

• Registrerad har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta på-
verkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan samtycket åter-
kallades. 

• Registrerad har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 
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