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Information om personuppgiftsbehandling till deltagare
i ungdomsenkäten ”Om mig”
Syftet med ungdomsenkäten är att se hur ungdomar i länet mår och utifrån det resultat man
får fram försöka förbättra situationen för ungdomar i Östergötland. Dina svar räknas som
personuppgifter, d.v.s. uppgifter om dig, och behandlas därför i enlighet med
dataskyddsfördordningen. Dina svar är helt anonyma och inget vet vilken login-kod just du
har fått. För att Region Östergötland och kommunen, som är gemensamt
personuppgiftsansvariga, ska få hantera dina svar om hälsa och välmående med mera måste
det finnas ett lagstöd. I det här fallet är lagstödet att behandlingen är nödvändig för att kunna
utföra en uppgift av allmänt intresse. Vilket betyder att syftet med hanteringen är så pass
värdefullt att uppgifter som du lämnar, och eventuellt känsliga uppgifter, får behandlas.
Dina svar sparas både hos Region Östergötland och din kommun. En sammanställning av
svaren kommer också att delas med Länsstyrelsen Östergötland. Region Östergötland och
kommunen kan också, om det finns en laglig skyldighet att göra det, lämna ut svaren till
någon annan tredje part. Resultaten kan även komma att användas eller lämnas ut för
forskning vid Linköpings universitet.
Ungdomsenkäten har genomförts sedan år 2014 och resultaten följs över tid för att se om det
sker någon förändring. Region Östergötland och kommunen kommer att spara svaren så
länge det behövs för arbetet med förbättring och utveckling för ungdomar i Östergötland. Det
kan vara aktuellt att spara uppgifterna längre tid om det bedöms finnas ett allmänt intresse
att spara dem, ett vetenskapligt eller historiskt ändamål eller om de behövs för statistisk.
Om man väljer att delta i ungdomsenkäten har man vissa rättigheter enligt lag. Man har rätt
att få veta vilka personuppgifterna är, att de ska rättas om de är fel och att begära att de tas
bort (raderas). Det finns också rätt att begränsa hanteringen (behandlingen) av just dina
uppgifter och uttrycka åsikter om hanteringen. Dessa rättigheter är inga absoluta rättigheter
utan det görs en bedömning från fall till fall om de kan utövas eller inte på grund av att
svaren är anonyma och väldigt svåra att spåra tillbaka till dig.
Om du har frågor om personuppgiftshanteringen eller om du vill klaga ber vi att du tar
kontakt med dataskyddsombudet för Region Östergötland. Regionen kan lämna över begäran
till dataskyddsombudet i din kommun som man har ett gemensamt ansvar tillsammans med.
För mer hjälp kan du även kontakta dem som arbetar med enkäten via den här länken:
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/ungdomsenkat/
Kontaktuppgifter till Region Östergötlands dataskyddsombud:
Post: Region Östergötland, Dataskyddsombud, 581 91 Linköping
E-post: dataskyddsombud@regionostergotland.se

