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Datum

2021-10-01

Bilaga med information och villkor kopplat till
ansökan om inloggning till Strada uttagswebb
Information om behandling av personuppgifter
Information om sekretess för uppgifter i Strada
Uppgifter om enskild i olycksdatabasen Strada så som olycksdatum,
olycksplats, kön, ålder, skadegrad, skadetyp. Osv. omfattas av offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400), OSL. Enligt 24 kap. 8 § OSL gäller
sekretess i sådan särskild verksamhet hos myndighet som avser
framställning av statistik för uppgift som avser enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde.
De uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som ges
tillgång till genom Strada uttagswebb får inte sammanföras med andra
uppgifter på sådant sätt att uppgifterna kan hänföras till den enskilde.
Information om säkerhet för personuppgifter i Strada
Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker i
Strada och ansvarar bland annat för säkerheten för uppgifterna i systemet.
För att förhindra obehörig användning av eller åtkomst till Strada utför
Transportstyrelsen behörighetskontroller och för en behandlingshistorik
(logg) som följs upp regelbundet.
För att administrera användarens behörighet till Strada uttagswebb,
behandlar Transportstyrelsen dennes personuppgifter. Organisationen
ansvarar för att aktuella person- och kontaktuppgifter för användaren lämnas
till Transportstyrelsen.
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Du har rätt att få ta del av de uppgifter vi registrerat om dig genom att vända
dig till oss. Om personuppgifterna som vi behandlar om dig är felaktiga har
du rätt att begära rättelse. Du kan läsa mer om Transportstyrelsens
personuppgiftsbehandling på Transportstyrelsens hemsida
transportstyrelsen.se
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Villkor för personlig inloggning till olycksdatabasen Strada
Uppgifterna i Strada får endast användas för att framställa statistik inom
trafiksäkerhetsområdet och/eller för planering, uppföljning, utvärdering eller
kvalitetssäkring av trafiksäkerhetsarbete
Jag har informerat min organisation och fått organisationens tillåtelse att
ansöka om inloggning till Strada uttagswebb
Endast anställda inom organisationen eller personer knutna till
organisationen och som omfattas av organisationens tystnadsplikt enligt vad
som avses i offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) får tillgång till
direktåtkomst via Strada uttagswebb.
Inloggningen är personlig och inloggningsuppgifterna får inte överlåtas eller
lånas ut till annan person
Om användaren som tilldelats en inloggning slutar din anställning eller av
annan anledning inte längre ska ha åtkomst till Strada ska och den ansvariga
organisationen, eller användaren själv, skyndsamt anmäla det till
Transportstyrelsen
Om Strada uttagswebb används på ett sätt som bryter mot något av villkoren
ovanstående punkter eller villkoren som framgår av beslutet om
direktåtkomst till organisationen kan användaren bli avstängd från
direktåtkomst till Strada uttagswebb av Transportstyrelsen
Övrigt
Transportstyrelsen kommer att hantera ansökan och återkommer till dig
(användaren) när ansökan hanterats.
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