
  

  
 

 

Information till registrerad – Parkeringstillstånd rörelse-
hindrade 
 

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

 Kommunens dataskyddsombud kan kontaktas på dataskydd@ti-
daholm.se eller 0515-88 58 59. 

 Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är kunna hand-
lägga och kommunicera vid ansökningar, besluta och admini-
strera parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

 Laglig grund för behandlingen är myndighetsutövning. 

 Personer som kan komma att ta del av personuppgifterna är an-
ställda inom samhällsbyggnadsförvaltningen som med nödvän-
dighet behöver ha tillgång till dessa för att kunna utföra sina ar-
betsuppgifter, kommunens IT tekniker eller anställda hos leve-
rantören vid support- eller underhållsärende i verksamhetssy-
stem. Då kommunen är en myndighet kan även skyldighet att 
lämna ut information/handling till tredje man även följa av lag om 
inte grund för sekretess föreligger i det enskilda fallet. Uppgifter 
som lämnas vid ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehind-
rad har ett särskilt skydd enligt offentlighets- och sekretesslag. 
Skyddet innebär att rätten för andra att ta del av uppgifterna är 
starkt begränsad.  

 För sökanden och i förekommande fall även vårdnadshavare, 
god man, förvaltare och intygslämnare behandlar vi namn, per-
sonnummer, postadress, foto på sökanden, namnteckning, häl-
souppgifter samt telefon och e-postadress. 

 Uppgifterna får vi vanligtvis från dig själv i dina ansökningshand-
lingar och bifogade intyg. Uppgifter kan också lämnas av läkare 
och/eller fysioterapeuter som utfärdar intyg inom hälso- och sjuk-
vården samt i förekommande fall även vårdnadshavare, god man 
eller förvaltare. Vi kan kontrollera lämnade uppgifter eller hämta 
uppgifter från Skatteverket och andra myndigheter samt söka ef-
ter uppgifter på allmänt tillgängliga källor för att t ex hitta ett tele-
fonnummer när vi behöver nå dig  

 Personuppgifterna bevaras eller gallras i enlighet med kommu-
nens dokument- och informationshanteringsplan. 

 Registrerad kan från personuppgiftsansvarig begära tillgång till, 
rättelse eller radering av personuppgifter eller begära begräns-
ning av behandling som rör den registrerade samt har även i öv-
rigt 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 person-
uppgiftsansvarig till en annan. 

 Registrerad har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyn-
digheten. 
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