
 

 

Samtycke till användning av personuppgifter på webben 

Informationen samlas in av Arjeplogs kommun och det är kommunstyrelsen som är 
personuppgiftsansvarig. Uppgifterna kan komma att delas i Arjeplog kommuns kanaler: 
webbplats, sociala medier samt tryckt material (skrifter, rapporter och dylikt). Uppgifterna kan 
sedan komma att arkiveras. 
 
Enligt lagen om GDPR behöver kommunen ditt samtycke för att publicera personuppgifter på 
webben samt arkivera dem. Samtycket är giltigt från det datum det undertecknas, tills vidare. 
Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta 
Medborgarservice på Arjeplogs kommun, se kontaktuppgifter nedan. Observera dock att ett 
återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket 
återkallades.  

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om 
dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. 
Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud, vars uppgifter du hittar på arjeplog.se. Du har 
även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten om du 
tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.  

Samtycker du till ovanstående? 

☐Ja ☐Nej 

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till tredjeland, det vill säga ett land utanför 
EU- och ESS-området, som exempelvis USA, där Facebook har sina servrar. Sommaren 2020 
slog EU-domstolen i Schrems II-domen fast att det inte finns tillräcklig skyddsnivå vid 
överföring av personuppgifter till bland annat USA. Vilka länder som inte uppfyller adekvat 
skyddsnivå beslutar EU-kommissionen om och dessa kan ändras. Vilka länder som omfattas 
går att läsa här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-
dimension-data-protection/adequacy-decisions_en 

Detta är personuppgiftsansvarig skyldig att meddela om. 

Samtycker du till ovanstående? 

☐Ja  ☐Nej 

Kontaktperson på Arjeplogs kommun1: ....................................................................................... 

Namnunderskrift och datum: ........................................................................................................ 

Namnförtydligande: ...................................................................................................................... 

Mejladress: ................................................................................................................................... 

____ 

Namnunderskrift kontaktperson och datum: …………………………………………….……… 

 
1 Namn på den person på Arjeplogs kommun som ber om ditt samtycke. 
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