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0320 21 70 00 
 

Information om personuppgiftsbehandling 
 
Marks kommun kommer att behandla dina  
personuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s  
dataskyddsförordning.  
 
Personuppgiftsansvarig 
Bygg- och miljönämnden 
511 80 Kinna 
Epost: bmn@mark.se   
 
Dataskyddsombud 
Nämndens dataskyddsombud når du på epost 
dso@borasregionen.se eller telefon 0709 487 331.  
 
Ändamålet med behandlingen 
Personuppgifterna samlas in i syfte att handlägga 
ärenden inom nämndens ansvarsområden, så 
som plan- och bygglovslagstiftningen samt  
miljölagstiftningen.  
Uppgifterna kan även användas för att genomföra 
enkäten Löpande insikt. 
 
Rättslig grund för behandlingen 
Kommunen behandlar personuppgifterna för att 
kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutövning. 
 
 

Vilka kommer att ta del av  
personuppgifterna?  
Inom kommunen kommer endast berörd personal 
att hantera uppgifterna och även personuppgifts-
biträde som kommunen tar hjälp av. Dessutom 
kommer uppgifterna att överlämnas till Enkät- 
fabriken för genomförandet av enkäten Löpande  
Insikt, https://www.enkatfabriken.se/insikt/.  
Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli 
offentliga och får då begäras ut av alla så länge 
det inte hindras av sekretess.  
 
Lagringstid 
Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur 
länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller 
arkiveras. För mer information kontakta  
personuppgiftsansvarig.  
 
Vilka rättigheter har du som registrerad?   
Du har rätt att begära tillgång till de person- 
uppgifter som kommunen behandlar om dig och 
få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har 
invändningar mot hur kommunen hanterar dina 
personuppgifter kan du lämna klagomål till  
Integritetsskyddsmyndigheten som är  
tillsynsmyndighet, https://www.imy.se/. 
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