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Stiftelsen Silviahemmets integritetspolicy
-så här hanterar vi personuppgifter (GDPR)

Vad innebär GDPR?

Den 25 maj 2018 infördes en ny dataskyddslag GDPR (General Data Protection Regulation), som
ersätter PuL (personuppgiftslagen) och gäller inom hela EU-området. Dess främsta syfte är att
säkerställa att personuppgifter som du lämnar till myndigheter, företag och organisationer
behandlas korrekt och med respekt för din personliga integritet. Lagen ger dig också rätt att få
veta vilka personuppgifter som finns lagrade om dig och – om du så önskar – få uppgifterna
raderade.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig
om namn, adress och personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Är du inskriven på Silviahemmet dagverksamhet, deltar vid Silviahemmets utbildningar eller event
så har du lämnat personuppgifter till oss. Silviahemmet vill att du ska känna dig trygg med hur vi
hanterar dem och har därför upprättat denna integritetspolicy.
Vi efterfrågar endast uppgifter som är nödvändiga för de olika tjänsterna. Dina personuppgifter är
i tryggt förvar hos oss och lämnas endast ut till de externa företag som administrerar våra tjänster.
Genom avtal har vi säkerställt att de inte får lämna ut några uppgifter till tredje part.
Inkommande personuppgifter av känslig karaktär t.ex. via e-post eller vanlig post arkiveras inte
utan raderas eller makuleras omgående. Vi undanber oss allt mottagande av känsliga
personuppgifter.

Nyhetsutskick

Namn och e-postadress tillhandahålls av det företag som administrerar vår nyhetstjänst.
Mottagarna kan när som helst tacka nej till nya utskick.

Foto

Fotografering sker vid utbildningstillfällen, diplomeringsceremonier och andra events.
Personuppgifter i form av foton och namn publiceras på den egna hemsidan, i eget utbildningsoch marknadsföringsmaterial. Deltagarna informeras om fotografering och Silviahemmets
integritetspolicy vid varje tillfälle - när det är möjligt. Den eller de deltagare som inte godkänner
hantering enligt denna policy ombeds meddela Silviahemmet innan fototillfället eller snarast
möjligt efter fototillfället.
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Utbildningar och kurser

För att kunna delta vid Silviahemmets egna utbildningar eller kurser så behöver du anmäla dig via
vår hemsida, e-post eller telefon. De personuppgifter du då anger behövs för att kunna upprätta
deltagarlistor och underlag för fakturering samt upprätta diplom eller kursbevis. De används också
för att ta fram statistik på hur många som genomfört utbildningarna. All publicerad statistik är
dock avidentifierad. Silviahemmet sparar personuppgifter såsom e-postadresser i ett år med enda
syfte att att informera om kommande utbildningar. Därefter raderas dessa. Den som ej önskar få
denna information kan när som helst meddela detta. Personuppgifter såsom deltagarlistor,
förteckningar över utdelade diplom och examensmärken, kursbevis samt eventuella provresultat
makuleras efter avslutad kurs.

Events och föreläsningar

Om du anmäler dig till någon av våra events eller föreläsningar sparar vi dina personuppgifter i
maximalt ett år, dels för att kunna förmedla relevant information om evenemanget och om
kommande events, dels för eventuell fakturering. Dina uppgifter lämnas endast ut till det företag
som sköter Stiftelsen Silviahemmets ekonomiska redovisning.

Silviahemmets dagverksamhet och hyreslägenheter SilviaBo

Om du är inskriven såsom gäst vid Silviahemmets dagverksamhet eller hyresgäst på SilviaBo på
Drottningholmsmalmen så behöver du ange personuppgifter. För våra dagverksamhetsgästers och
hyresgästers säkerhet samt trygghet ber vi även om kontaktuppgift till dennes anhöriga eller andra
närstående. Silviahemmet använder sig av krypterad e-post och använder personuppgifter endast
för fakturering, närvarostatistik, omvårdnadsdokumentation, hyresadministrering samt för
nödvändiga kontakter med inskriven person eller dennes närstående. Silviahemmet lämnar en mer
specifierad beskrivning till varje inskriven dagverksamhetsgäst och ber även om skriftligt
samtycke.
Vid frågor om vår integritetspolicy kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.
Drottningholm i maj 2018
STIFTELSEN SILVIAHEMMET

Wilhelmina Hoffman
Verksamhetschef
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