Till vårdnadshavare på Friluftsskolan Vargen
Dataskyddsförordningen är en ny lag som träder i kraft den 25 maj 2018.
Den är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter och särskilt deras
rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har
också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att
det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.
För att säkerställa en utbildning av hög kvalitet behöver vi hantera personuppgifter. Vi behöver bland
annat namn, personnummer och adress till både elever och vårdnadshavare. När ni vill behandla
personuppgifter i vår verksamhet måste vi följa dataskyddsförordningen. Det betyder bland annat att
vi ska stödja oss på någon av de sex rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter.
Som huvudman för fristående grundskola utför vi på uppdrag av staten myndighetsuppgifter och
uppgifter av allmänt intresse. I linje med det stödjer vi oss på den rättsliga grunden
”Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse”. Det betyder också att vi inte behöver inhämta
samtycke till behandling av personuppgifterna som utförs enligt denna rättsliga grund.
Personuppgiftsansvarig (juridiskt ansvarig) är Vargen i Kiruna AB.
Vargen i Kiruna AB, Kaserngatan 20, 981 37 Kiruna
Kontaktperson: rektor Sven Ylipää (sven@friluftsskolan.se)

Här kan vårdnadshavare se vilka typer av personuppgifter som vi hanterar, för vilka ändamål vi
behandlar dem och vilken rättslig grund vi har för behandlingen.
Vårdnadshavare i grundskolan
För vårdnadshavare till elev i grundskolan behandlar vi följande olika typer av personuppgifter:
Namn, personnummer, telefonnummer, adress, e-postadress, grupp (klass och grupper),
inloggningsuppgifter till infomentor, klagomålsärenden och loggdata.
1. Källa för personuppgifter
Typ av personuppgifter
Namn, personnummer, telefonnummer,
adress, e-postadress, inloggningsuppgifter
till Infomentor

Källa för personuppgifter
Den registrerade själv

Tillhörighet grupp (klass och grupper),
loggdata, inloggningsuppgifter till
Infomentor och klagomålsärenden.

Genererat internt

2. Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter
Typer av personuppgifter
Namn, personnummer,
telefonnummer, adress,
e-postadress, inloggningsuppgifter till Infomentor
inloggning till Infomentor
Utvärderingar,
klagomålsärenden

Rättslig grund
Allmänt intresse

Ändamål
Administration skola

Allmänt intresse
Allmänt intresse

Datasäkerhet
Skolans systematiska
kvalitetsarbete

Kiruna den 24 maj 2018

3. Personuppgiftsbiträde som vi använder för att behandla dina personuppgifter
Infomentor

Frågor och svar
Vad är den viktigaste skillnaden mot PUL?
Man kan säga nej till att skolan använder ens personuppgifter till sådant som inte direkt har med
skolans uppdrag att göra. Man har också rätt att få ut ett registerutdrag över vad skolan har för
personuppgifter lagrade.
Kan man begära att bli helt raderad av oss?
Så länge man är elev eller vårdnadshavare finns det ett antal personuppgifter som vi måste behandla
för att kunna fullgöra vårt uppdrag som skola. Skolan ska dock inte spara personuppgifter längre än
nödvändigt – de ska regelbundet rensas ut.
Hur länge sparas era personuppgifter?
När barn slutar hos oss raderas vårdnadshavarnas personuppgifter. Däremot arkiveras barnens
personuppgifter i form av namn, personnummer, betyg och resultat nationella prov.
När behövs samtycke från vårdnadshavare för att personuppgift ska få hanteras?
Om skolan ska publicera film, bilder eller namn på sociala media och hemsidor krävs samtycke.
Ett sådant samtycke inhämtas när elev börjar på skolan och kan återkallas när som helst under
skoltiden. För detta används särskild blankett.
Rätta felaktiga personuppgifter?
Om personuppgifterna är felaktiga har ni rätt att få dem korrigerade. Kontakt tas med
personuppgiftsansvariges kontaktperson som är rektor Sven Ylipää (sven@friluftsskolan.se).
Hur får jag ut ett registerutdrag?
Kontakt tas med personuppgiftsansvariges kontaktperson rektor Sven Ylipää (sven@friluftsskolan.se)

Kiruna den 24 maj 2018

