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Information om hur SiS hanterar dina personuppgifter med anledning
av covid-19
Covid-19 är en så kallad allmänfarlig sjukdom som orsakas av ett coronavirus. Du har
säkert hört mycket om den via nyheter och på nätet. Du kanske till och med känner
någon som blivit sjuk eller har påverkats av viruset. Om du vill veta mer om
sjukdomen, till exempel vad man kan få för symptom, vad som är en riskgrupp och hur
du kan skydda dig och personer i din närhet hittar du information på
Folkhälsomyndighetens webbplats www.folkhalsomyndigheten.se. Om du känner dig
orolig eller vill veta mer kan du alltid fråga personalen på ungdomshemmet.
Folkhälsomyndigheten ger rekommendationer om vilka åtgärder som krävs för att
minska risken för att smittan sprids. Alla verksamheter i Sverige, även SiS, är skyldiga
att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Om viruset sprids inom
ungdomshemmen skulle det kunna få allvarliga konsekvenser för ungdomarna och
personalen, men också för samhället i stort. På ungdomshemmen finns också enskilda
ungdomar och personal som tillhör riskgrupper och därför riskerar att bli allvarligt
sjuka om de smittas.
SiS kan behöva hantera personuppgifter om dig med anledning av covid-19. Alla
uppgifter om dig är personuppgifter, till exempel ditt namn, personnummer och
uppgifter om din hälsa och eventuella sjukdomar. Vi är enligt EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”) skyldiga att berätta för dig hur vi behandlar dina personuppgifter. Den här informationen handlar om det.

Vilka uppgifter kan vi behöva hantera?
De uppgifter som SiS kan behöva hantera om dig är dels uppgifter som rör din hälsa,
dels andra uppgifter. Uppgifter som rör din hälsa är så kallade känsliga personuppgifter.
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SiS hanterar inte fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt.
Det här är några uppgifter om dig som vi kan behöva hantera:








Om att du visar symptom på covid-19.
Om du har träffat någon som har visat symptom på covid-19.
Om du har träffat någon som har bekräftats ha covid-19.
Uppgifter om att du inte är smittad.
Uppgifter om att du tillhör en så kallad riskgrupp.
Uppgifter om den vård och omsorg du behöver och har rätt till.
Andra åtgärder med anledning av att du visar symptom på sjukdomen.

Varför har vi rätt att hantera dina personuppgifter?
Vi har rätt att hantera dina personuppgifter för att kunna utföra myndighetsuppgifter
eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Det kan bland annat handla om
socialtjänstuppgifter eller hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Vi har rätt att hantera känsliga personuppgifter om din hälsa om det är
 nödvändigt för att ge dig hälso- och sjukvård och social omsorg
 om vi har fått uppgifterna till exempel via e-post eller telefon och uppgifterna
behövs för att kunna handlägga ett ärende eller registrera handlingar.
Vi har också rätt att hantera dina personuppgifter för att de som arbetar på ungdomshemmet ska få en bra och säker arbetsmiljö. Det kan till exempel handla om uppgifter
om att du är smittad av covid-19 för att bedöma om någon i personalen kan ha utsatts
för risk för smitta.

Varför behöver vi hantera dina personuppgifter?
Vi behöver hantera dina och andra ungdomars personuppgifter för att kunna placera er
på ett sätt som förebygger smittspridning. Det är viktigt att ni får den vård och omsorg
ni behöver och har rätt till. I samband med placeringen kommer vi därför att samla in
uppgifter från din socialnämnd om misstänkt eller bekräftad smitta hos dig.
Vi behöver också hantera personuppgifterna för att
 förebygga smittspridning på ungdomshemmen
 kunna ge dig hälso- och sjukvård och annan vård och omsorg som du behöver
och har rätt till
 se till att du får vård på vårdcentral eller sjukhus om du har symptom på covid19
 besluta att du ska placeras på ett annat ungdomshem eller att du behöver vård i
enskildhet
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kunna ge dig möjlighet att gå i skola på det sätt du har rätt till.

Vi behöver också hantera uppgifterna för att förebygga att personal smittas.

Var finns uppgifterna och hur länge sparas de?
Uppgifterna finns i journalanteckningar som görs i dina journaler inom vården och
behandlingen och inom hälso- och sjukvården. Journalerna finns i elektroniska
dokumentationssystem. Uppgifterna kan också finnas i pappershandlingar från
socialtjänsten eller någon vårdgivare inom hälso- och sjukvården. Då skannar vi in
handlingarna i dina journaler. Uppgifterna i dina journaler bevaras för all framtid,
vilket är ett krav enligt arkivlagen.
Ungdomshemmet där du vårdas kan också behöva göra tillfälliga sammanställningar
där uppgifter om dig ingår. Sådana sammanställningar görs bara om det är nödvändigt
för att vi ska kunna hindra smittspridning. De kan göras i filer på datorn eller i
pappersform, och de sparas bara så länge det finns risk för smittspridning. Sedan
förstör vi dem.
Vi hanterar dina uppgifter med stor försiktighet och det är bara den personal som
behöver uppgifterna för sitt arbete som får hantera dem. Personalen har tystnadsplikt
enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter
Det finns regler för hur SiS får hantera dina personuppgifter och vilka rättigheter du
har när det gäller dem. Reglerna finns i dataskyddsförordningen, dataskyddslagen,
lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och i patientdatalagen.





Du har rätt att en gång per år gratis begära ut ett så kallat registerutdrag som
visar vilka personuppgifter som finns hos oss och hur vi hanterar dem.
Du har rätt att få veta vilken bestämmelse i lagar som ger SiS rätt att hantera
uppgifterna.
Du har rätt att be SiS att ändra eller ta bort uppgifter om dig som du tycker är
fel.
Du har rätt i vissa fall att begära att SiS begränsar sin hantering av dina
personuppgifter under en kortare eller längre period. En sådan begränsning
betyder att SiS bara får spara uppgifterna, men inte göra något annat med dem.

SiS är skyldig att fatta beslut om du begär något av detta.
Vem ska du kontakta om du vill ha hjälp med dina rättigheter?
Om du behöver hjälp med dina rättigheter, till exempel upptäcker att en personuppgift
som handlar om dig är fel och vill ändra den, kan du prata med personalen på
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ungdomshemmet. Det kan du också göra om du till exempel vill se vilka uppgifter om
dig som SiS hanterar. Du kan också kontakta SiS dataskyddsombud om du har frågor
om rättigheterna.
Dataskyddsombudet når du på e-postadressen dso@stat-inst.se eller telefonnummer
010-453 41 83.
Om du har klagomål på SiS behandling av dina personuppgifter har du också rätt att
klaga hos Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Mer om hur SiS hanterar dina personuppgifter generellt och om dina rättigheter finns
att läsa i informationen Till dig som vårdas på SiS särskilda ungdomshem med stöd
av LVU respektive Till dig som är dömd till sluten ungdomsvård. Informationen
delas ut till dig när du kommer till SiS. Du hittar den även på SiS webbplats
https://www.stat-inst.se/.

