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Klientregister för uppsökande ungdomsarbete 

Personuppgiftsansvarig 

 
Karleby stads, ungdomstjänster 
 
Person som ansvarar för registret / kontaktperson 

 
Ungdomsdirektören, kontaktperson är koordinatorn för uppsökande ungdomsarbete 
 
Uppgifter i registret 

 
I registret kan ingå uppgifter som hör till följande grupper: 
- den unga personens identifierings- och kontaktuppgifter (namn, födelsetid, 
telefonnummer, adress och övriga kontaktuppgifter) 
- uppgift om vem som uppgett den unga personens identifierings- och kontaktuppgifter 
- uppgifter om den ungas situation och stödbehov som är viktiga med tanke på 
uppsökande ungdomsarbete, om den unga tillåter 
- de fortsatta åtgärder som det beslutats om, om den unga tillåter 
- vilka uppgifter som har uppgetts om den unga och till vem, om den unga har gett tillstånd 
till överlåtelse av uppgifter. 
 
Syftet med behandlingen av personuppgifter och rättsliga grunder för behandlingen 

 
Personuppgifterna används för att i enlighet med ungdomslagen nå unga som står utanför 
tjänsterna, för att de ska kunna erbjudas den service som de är berättigade till 
(ungdomslagen, paragraferna 10, 11 och 12). 
 
Rättsliga grunder för behandlingen:  
 
EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6, punkt 1 c: Behandlingen är nödvändig för 
att den personuppgiftsansvarige ska kunna iaktta de skyldigheter som framgår i lag. 
 
De viktigaste bestämmelserna 

 
- EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)  
- dataskyddslag (1050/2018)  
- dataskyddslag (1285/2016) 



 

  

Dataskyddsbeskrivning  2 (2) 

EU:s allmänna 
dataskyddsförordning 
(2016/679) 
 

 

3.11.2021  

 
 
 

 
Regelmässiga informationskällor 

 
- en ung persons identifierings- och kontaktuppgifter från myndigheter (11 § i 
ungdomslagen) 
- oftast ger den unga själv de uppgifter som behövs i ungdomsarbetet 
- ibland kan man med den ungas tillåtelse skaffa uppgifter från andra instanser som är 
nödvändiga i det uppsökande ungdomsarbetet 
 

 
Mottagare eller mottagargrupper  

 
Personuppgifter kan hanteras endast av anställda inom det uppsökande ungdomsarbetet 
och av praktikanter som undertecknat tystnadsförbindelse tillsammans med en anställd. 
Personuppgiftsansvarig är Karleby stads ungdomstjänster som kan överlämna uppgifter i 
registret endast med den ungas tillåtelse samt om det gäller en minderårig ung också hens 
vårdnadshavares tillåtelse, till exempel till den servicetillhandahållare den unga anvisas. 
Dessutom kan uppgifter överlämnas enligt vad den gällande lagstiftningen föreskriver. 
 
Överföring av uppgifter utanför EU eller ESS 

 
Uppgifter överförs inte utanför EU eller ESS. 
 
Bevaringstid för uppgifterna  

 
Uppgifterna bevaras så länge klientförhållandet varar och de ska förstöras när de inte 
längre behövs i ungdomsarbetet (§ 12 i ungdomslagen). 
 
Skydd av uppgifter 

 
A. Manuellt material (förvaringsplats och skydd) 
 
I låst skåp i arbetsrummet. 
 
B. Digitalt lagrade uppgifter (principer för registrets användningsrätt och övervakning av 
användning samt apparaternas fysiska skydd) 
 
Skyddade med användaridentifikation och lösenord. 
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