Samtycke till behandling av uppgifter om ert barns allergier
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Personuppgiftsansvarig
Skogsviolens förskola Ek. för., org. nr 716422-5596, är personuppgiftsansvarig för all
behandling av era och ert barns personuppgifter.

2

Behandling och ändamål
För att Förskolan ska kunna säkerställa att vi inte serverar mat till ert barn som
innehåller ämnen som ert barn är allergisk mot behöver vi information från er om ert
barns allergier. Dessa uppgifter behöver Förskolan samla in och distribuera till samtliga
i personallaget och personalen som arbetar i köket.
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Hur länge uppgifterna lagras
Uppgifterna lagras så länge avtalet om omsorg med er gäller eller, om det sker tidigare,
ni återkallar ert samtycke till ovanstående behandling.
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Varför ditt samtycke efterfrågas
För att Förskolan ska ha rätt att behandla personuppgifter om ditt barn som rör
allergier krävs att ni som vårdnadshavare samtycker till att Förskolan gör det. Det följer
av Dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018.
Det är frivilligt för er att samtycka till ovanstående behandling. Om ni inte samtycker
till det kommer avtalet om omsorg dock inte kunna fullgöras om inte annan rättslig
grund för vår behandling föreligger, eftersom vi då inte kan garantera ert barns hälsa
under tiden som det vistas på Förskolan.
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Återkallelse av samtycke
Om ni samtycker till ovanstående användning har ni rätt att när som helst återkalla ert
samtycke. Det gör ni genom att kontakta Förskolan på fsk.skogsviolen@telia.com
Återkallelsen av ert samtycke påverkar inte lagligheten av Förskolans behandling för
tiden innan ni återkallade ert samtycke. Förskolan är däremot förhindrat att fortsätta
behandlingen för tiden därefter och kommer radera alla sådana uppgifter om fortsatt
behandling inte kan stödjas på en annan rättslig grund.
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Övriga upplysningar
Ytterligare information om Förskolans behandling och om era och ert barns rättigheter
förknippade med behandlingen återfinns i Förskolans Integritetspolicy[, som bifogas
detta samtycke/finns tillgänglig på Förskolans hemsida www.skogsviolensforskola.se

______________________

SAMTYCKE

Barnets namn:

I egenskap av vårdnadshavare för ovan nämnda barn, samtycker vi härmed till att
Förskolan samlar in och behandlar personuppgifter om vårt barns allergier på det sätt
som anges ovan.

Ort och datum:

Ort och datum:

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

