Information om behandling av personuppgifter i det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet
Upplands-Bro kommun arbetar med kartläggning, analys och uppföljning i det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Detta sker bland annat genom ITverktyget Embrace.
Vi behöver spara och behandla uppgifter om adresser där brott och
otrygghetsskapande händelser sker. Det som registreras är händelser som sker
utomhus på offentliga platser, vid och riktade mot kommunens verksamheter och
fastigheter, i gemensamhetsutrymmen såsom trappuppgångar, tvättstugor,
centrumanläggningar samt i eller utanför kommunala utrymmen såsom bibliotek,
förskolor, skolor och fritidsgårdar.
Adresser kan utgöra en personuppgift men vi registrerar aldrig sådant som sker
inomhus i bostäder, eller namn på enskilda individer eller uppgifter som kan härledas
till enskilda individer.
Kommuner och kommunalägda bolag (till exempel fastighets- eller bostadsbolag) kan
lagligen behandla personuppgifter i form av adresser i kombination med brott eller
andra otrygghetsskapande händelser med stöd av dataskyddsförordningen, GDPR.
Syftet med en sådan behandling är att kunna kartlägga och analysera brott och
otrygghetsskapande händelser i kommunen. Den insamlade informationen används för
att vi ska veta var och när saker sker samt hur utvecklingen ser ut över tid.
Informationen använder vi för att i samverkan kunna analysera och arbeta mer
effektivt med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder.
Vi får uppgifter från kommunala verksamheter samt polis, grannstöd, väktare och
liknande samarbetspartners. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är allmänt intresse och brottsförebyggande arbete. Uppgifterna lagras
digitalt i ett verktyg (Embrace) som uppfyller de rättsliga IT-säkerhetskraven som
ställs på IT-system som lagrar personuppgifter. Uppgifterna kommer att sparas
tillsvidare, så länge arbetet fortgår, för att kunna följa trender och insatser över tid.
De personuppgifter vi behandlar delas bland annat med polis, bostadsbolag och det
lokala förebyggande rådet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en
tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig
att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att ta kontakt om du vill ha
ut information om de uppgifter vi har om dig (det vill säga adress till din bostad och
övriga uppgifter som finns registrerade knutna till din adress) för att begära rättelse,
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen. Detta gör du enklast
genom att kontakta oss på kommun@upplands-bro.se. Du når vårt dataskyddsombud
på dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av
dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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