Dataskyddsförordningen (GDPR) – behandling av personuppgifter

GDPR – Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Ett av syftena med
dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt
deras rätt till skydd av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i
livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer
klassas som personuppgifter. Vid inskrivning av ditt barn informerar vi om vilka uppgifter som
samlas in och vad vi ska använda dem till, för att ni sedan ska kunna ge ert godkännande.

Samtycke
En annan rättslig grund är samtycke, som innebär att vi ber dig/er och ditt/ert barn att få registrera
uppgifter om dig/er och ditt/ert barn. Ett samtycke är enligt dataskyddsförordningen, varje slag av
frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen
genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av
personuppgifter som rör denne.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

När du ansöker om förskoleplats och när ditt barn skrivs in på förskolan behöver vi samla in
personuppgifter, så som barnets namn, personuppgifter och adress samt vårdnadshavarnas namn,
personuppgifter, adress och kontaktuppgifter. Vi behöver dem för att säkerställa en trygg vistelse
hos oss och att ditt barn får den utbildning och omsorg den har rätt till. Vi behandlar endast de
personuppgifter som vi behöver för att utföra uppgifter och administration av allmänt intresse
inom förskolan. Vi behöver även kunna behandla känsliga personuppgifter som exempelvis
specialkost och modersmål. Uppgifterna sparas tills barnet är utskrivet från förskolan och att
syftet med hanteringen av personuppgifterna är uppfyllt.

Dina rättigheter
Du kan närsomhelst begära att få tillgång till de uppgifter som vi hanterar för dig/er och ditt/ert
barn. Det finns dock vissa särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar som kan
begränsa er rätt till tillgång enligt, Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

