Information om behandling av personuppgifter för vårdnadshavare inom Söderby friskola
Den 25 maj 2018 träder det nya EU-direktivet GDPR (Dataskyddsförordningen) i kraft. Du behöver
inte göra något med aneldning av att du fått det här brevet, det är endast för information.
Dataskyddsförordningen innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och
organisationer har om dig och hur dessa får användas.
Som vårdnadshavare har du alltid rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av
dina och ditt barns personuppgifter, varför ditt barns skola behöver behandla dem, hur länge och vad
de ska användas till.

Vi skyddar dina personuppgifter
Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att
behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Du
har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som hanteras på skolan. Därför beskriver
vi i denna informationstext hur och varför Söderby friskola behandlar personuppgifter inom ramen
för ditt/dina barns skolgång här. Villkoren finns också på skolans hemsida.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?
Dig själv
Vi registrerar och behandlar de uppgifter som du själv lämnar till oss t ex i samband med att ditt barn
blir inskriven på skolan. Vi inhämtar inga uppgifter om dig från andra källor.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?
Kontaktuppgifter
Då ditt barn skrivs in på Söderby friskola så kommer vi att behöva ha dina kontaktuppgifter för att
kunna nå dig i ärenden som rör ditt barn. Vi kommer därför att be dig om din adress, ditt
telefonnummer och din mailadress. Du kan också själv ändra och registrera dessa uppgifter inom ditt
vårdnadshavarkonto på Infomentor. Vi måste ha dessa uppgifter för att kunna fullfölja våra
förpliktelser enligt Skollagen. Detta innebär att vi sparar dina kontaktuppgifter med rättslig
förpliktelse som grund.

Föräldragrupper
Vi lagrar också ditt namn och ditt telefonnummer inom våra register för föräldragrupper inom
Söderby friskola. Endast dessa uppgifter lagras eftersom du ska kunna kontaktas inom
föräldragruppernas arbetsinsatser. Du får information om skolans föräldragrupper då ditt barn skrivs
in i Söderby friskola.

Konto i Infomentor
I Infomentor registreras ditt vårdnadshavarkonto på ditt personnummer med ditt samtycke som
grund. Infomentor har ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss som begränsar deras rättigheter att
använda ditt personnummer till något annat än detta. Det är därför endast för lagring av kontot i
infomentors databas som ditt personnummer registreras.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Dina uppgifter finns registrerade hos oss så länge ditt barn går kvar i skolans verksamhet. Om ditt
barn avslutar sin skolgång så raderas dina uppgifter hos oss.

Mottagare som vi kan dela information med
Skolan lämnar aldrig ut dina uppgifter till någon som frågar oss, såsom ditt telefonnummer eller din
adress. När skolan gör mailutskick till en grupp så ser aldrig någon annan mottagare din mailadress.

Hur skyddar jag mitt barn?
För dig som vill läsa mer om hur ditt barn är tryggt på nätet finns tips och information
på surfalugnt.se.

Dina rättigheter
Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig,
samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s k
registerutdrag. Du har rätt att begära ett sådant utdrag en gång per år.
Begära rättelse
Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att
uppgiften ska rättas.

Återkalla samtycke
I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när
som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med omedelbar verkan.
Motsätta dig en behandling som stödjer sig på en intresseavvägning
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning som du har
personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har
motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger
integritetsintresset.
Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t ex om behandlingen
stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis
är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling
Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att
behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medför att vi inte kan uppfylla våra
eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.
Dataportabilitet
Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format
(dataportibilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar
således endast uppgifter som du själv har tillhandahållit till oss och som vi behandlar med stöd av
vissa lagliga grunder, t ex ett avtal med dig.

Vem kontaktar jag vid frågor
Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta
oss. Du vänder dig som vårdnadshavare till skolans rektor med dina frågor.
Kontaktuppgifter
Rektor Elena Alge
Elena.alge@soderbyfriskola.se

08-534 740 32

