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verkan ingår även samtliga
' .ala kommun

korrekt. Dataskyddsomb

det ska stöttas med sakkunskap,

som har utsett samma

stöd och erforderliga resurser.

uppfyller kraven som ställs på denne enligt
och har i enlighet med 3§ detta avtal rätt till det stöd och de resurser

Det utsedda dataskyddsombudet
Dataskyddsförordningen

som krävs för att säkerställa korrekt behandling

av personuppgifter
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kommuns personuppgiftsärenden.
är jurist och är anställd hos Sala kommun. Vid personalbyte som berör
denna tjänst ska Hallstahammars kommun informeras och beredas tillfälle att besluta om den
nyanställde uppfyller kraven i denna paragraf och om samverkan i enlighet med detta avtal
Dataskyddsombudet

ska fortgå.
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får tillgång
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och specialistkunskap
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kommunstyrelseförvaltning.
uppsägningstid.
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För detta samverkansavtal

Uppsägningstiden

får lov att förkortas

till respektive

parts

gäller sex (6) månaders
om bägge parter skriftligen

godkänner

det.

8 § Hävning

av avtal

Detta samverkansavtal

får omedelbart

och rättelse

inte sker efter skriftlig
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om parterna
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Hallstahammars

vid allmän

och tillägg

Detta avtal är signerat

Carin Becker-

ska avgöras

inte kan enas om annat.

och tillägg till detta samverka

undertecknad

i detta samverkansavtal

bestämmelserna

Sala kommun

rättat i tva exemplar.

