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Ullensaker kommune behandler personopplysninger om innbyggere og næringsliv 
for å kunne utføre våre lovpålagte oppgaver i skolen og for å gi gode tjenester. 

Behandling av personopplysninger
Å behandle personopplysninger betyr for eksempel at vi samler inn opplysninger,
registrerer dem og lagrer dem. Hvis Ullensaker kommune skal behandle 
personopplysninger som ikke er nødvendige for å utføre våre lovpålagte oppgaver, 
vil du få informasjon om dette og du må gi ditt samtykke.

Lover og forskrifter
Her er noen sentrale lover og forskrifter som regulerer kommunens behandling av 
personopplysninger:

 Opplæringsloven inneholder regler om blant annet innsamling, bruk og 
lagring av opplysninger til bruk i grunnskolen.

 Europeisk personvernforordning (GDPR) regulerer kommunens behandling 
av personopplysninger.

 Ny personopplysningslov utfyller personvernforordningen (GDPR) på 
enkelte områder.

 Arkivloven inneholder blant annet regler for at enkelte dokumenter skal 
lagres, hvordan de skal lagres, samt avlevering til arkivinstitusjon.

Hvilke personopplysninger behandler kommunen?
Vi behandler følgende personopplysninger om deg som innbygger og næringsliv i
sak/arkivsystemet:

Personvernerklæring til 
sakarkivsystemet – for 
innbyggere og næringsliv



ullensaker.kommune.no

 Innbygger:
o Fødselsnummer, fornavn, etternavn, adresse, telefonnummer. I 

tillegg eventuell annen informasjon som innbyggere sender inn selv 
i saksdokumenter.

 Næringsliv:
o Organisasjonsnummer, navn, adresse, telefonnummer. I tillegg 

eventuell informasjon som næringsliv sender inn selv i 
saksdokumenter.

Overføring til eksterne
Når sak/arkiv avleveres til arkivdepot/interkommunalt arkiv (IKA.)

Dine rettigheter
Du har rett til å vite hvilke personopplysninger kommunen har om deg. Hvis du ser 
at persondata om deg er feil, kan du be kommunen rette informasjonen. Du har 
også rett til å kreve at kommunen sletter dine personopplysninger når kommunen 
ikke lenger trenger dem. 

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det
formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at
personopplysninger vi behandler for å oppfylle en lovpålagt plikt lagres så lenge
lovhjemmelen krever det, etter bestemmelser i arkivloven.

Ansvarlig i kommunen
Det er kommunedirektøren i kommunen som er øverste ansvarlig for behandling av
personopplysninger.
Kommunen har dessuten et personvernombud som skal hjelpe kommunen og
skolene med å behandle personopplysninger på riktig måte. Personvernombudet 
kan kontaktes på e-post: Klaus.Harald.Wike@ullensaker.kommune.no

Klagemuligheter
Du kan klage på kommunens behandling av dine personopplysninger. Vi anbefaler 
deg da å kontakte kommunens personvernombud for informasjon eller du kan 
klage til Datatilsynet. 

Ytterligere informasjon
Generell informasjon om behandling av personopplysninger i Ullensaker kommune
Datatilsynet har også nyttig informasjon om regler og rettigheter på området

mailto:Klaus.Harald.Wike@ullensaker.kommune.no
https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/personvernerklaring/
https://www.datatilsynet.no/

