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Integritetspolicy 2018-12-19
För oss på Sydnärkes utbildningsförbund är det viktigt att dina personuppgifter
hanteras på ett bra och riktigt sätt.
Här berättar vi hur och varför vi sparar dina uppgifter.
Vi sparar dina uppgifter till exempel då du väljer att ansöka till någon av våra
utbildningar, eller när du väljer att bli fotograferad i vår skolkatalog.
Såhär ser Sydnärkes utbildningsförbund på integritetsskyddet

 Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna bedriva vår
verksamhet enligt gällande lagar och regler

 Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in
 Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det ändamål de

samlats in för
 Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver
 Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in

personuppgifter
 Vi informerar berörda parter om en incident skulle uppstå som gäller vår

behandling av personuppgifter
Allmänt
Vi respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för
dataskydd och att skydda dina rättigheter. Vi vill att du är medveten om vilka typer
av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi
skyddar den.
Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss om du
har frågor kring användningen av dina personuppgifter.
Personuppgiftsansvar
Sydnärkes utbildningsförbund är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter enligt denna integritetspolicy.
E-post: personuppgift@sydnarkeutbildningar.se
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Hur vi behandlar dina personuppgifter
Sydnärkes utbildningsförbund behandlar dina personuppgifter för att vi skall kunna
erbjuda dig bästa möjliga utbildning och för att kunna fullgöra våra åtaganden som
myndighet och de lagar och regler som följer med vår verksamhet.
Uppgifter vi får från dig
När du lämnar dina personuppgifter till oss via något av våra formulär eller
blanketter, till exempel då du ansöker till en utbildning registrerar vi de
personuppgifter du lämnar samt informerar dig om vad som lagras och hur länge på
respektive blankett.
Vår rättsliga grund är då att vi utför en myndighetsutövning eller att vi arbetar med
uppgifter av allmänt intresse – vilken rättslig grund det är beror på vilken av våra
blanketter eller formulär du använder.
Den rättsliga grunden framgår alltid av texten.
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet med varje
specifik personuppgift. Som myndighet är det tex att uppfylla Skollagen, Arkivlagen
eller Bokföringslagen.
Som arbetsgivare är det tex att uppfylla Diskrimineringslagen eller arbetsrättsliga
regler.
Foto och film
Vi hanterar ljud- och bildupptagningar, foto och film, i samband med undervisning
och på vår hemsida.
Vår rättsliga grund är myndighetsutövning, att bedriva undervisning på skolan eller
att vi arbetar med uppgifter av allmänt intresse, till exempel att vi presenterar
skolan på vår hemsida.
Elevbedömningar och betyg
Vi hanterar personuppgifter då vi behandlar elevbedömningar och betyg.
När vi bedriver undervisning är den baserad på skolans myndighetsutövning.
Elevhälsa
Personuppgifter som rör elevhälsovård är särskilt skyddsvärda och omfattas av
sekretesslagstiftning.
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Företagshälsovård
Personuppgifter som rör företagshälsovård är särskilt skyddsvärda och omfattas av
sekretesslagstiftning.
Information
Information om personuppgiftsbehandlingen skall lämnas av Sydnärkes
utbildningsförbund (den personuppgiftsansvarige) både när uppgifterna samlas in
och när den registrerade annars begär det.
Informationen tillhandahålles av Sydnärkes utbildningsförbund i elektronisk form.
Bland annat skall information lämnas om kontaktuppgifter till Sydnärkes
utbildningsförbund, den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med
behandlingen.
Om personuppgifter som rör en registrerad person samlas in ska vi lämna följande
information

 Kontaktuppgifter för den ansvariga nämnden
 Ändamålen med behandlingen
 Den rättsliga grunden för behandlingen
 Den period personuppgifterna kommer att lagras
 Den registrerades rättigheter

Om det inträffar ett dataintrång eller liknande hos den personuppgiftsansvarige och
vi bedömer att det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri
informerar vi berörda om händelsen.
Vilka kan vi komma att lämna dina personuppgifter till - offentlighetsprincipen
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till de myndigheter som behöver ta
del av uppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en
arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med
myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.
Anonymiserade uppgifter för statistikändamål kan komma att lämnas ut till
myndigheter.
Var behandlar vi dina personuppgifter
Eftersom vi använder Google och PingPong som är molntjänster kan det ej uteslutas
att personuppgifter behandlas i tredje land. Vid ytterligare frågor, kontakta
Dataskyddsombudet dataskyddsombud@sydnarkeutbildningar.se
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Dina rättigheter
Dina rättigheter innebär att du som registrerad ska få information om när och hur
dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter.
Varje samhällsmedborgare och varje medarbetare i Sydnärkes utbildningsförbund
har rätt att få veta om utbildningsförbundet behandlar dennes personuppgifter. Vi
är skyldiga att, vid förfrågan, ge ut dessa uppgifter till genom ett så kallat
registerutdrag. Ibland gör vi en sekretessprövning av sådana förfrågningar.
Rätt att återkalla samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss
personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra
med den behandling du lämnat ditt samtycke till och radera de personuppgifter
som behandlades enbart med stöd av ditt samtycke.
Rätt till tillgång
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig
och hur vi behandlar de uppgifterna. Du har också rätt att få en kopia av denna
information.
Rätt till rättelse och radering
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa
fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är
nödvändiga för det ändamål de samlades in.
Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter i de fall vi behandlar
uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även
rätt att begränsa behandlingen, till exempel om du anser att uppgifterna inte är
korrekta.
Rätt till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss.
Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även
rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är
tekniskt möjligt.


