Information
Ny dataskyddsförordning (GDPR) införs den 25 maj
§

Den nya dataskyddsförordningen börjar gälla 25 maj 2018 och ersätter då
personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen är en ny reglering för hur behandling
av personuppgifter får ske inom EU. Dataskyddsförordningen förkortas GDPR och står för
General Data Protection Regulation.

Med GDPR stärks den enskilde personuppgiftsägarens rättigheter och ökar kravet på organisationer
och företag vad det gäller information och säkerhet av lagrade personuppgifter. Tolkningen av
begreppet personuppgift blir nu bredare och allt som kan kopplas till en person, pseudonym eller
alias tolkas som personuppgift och kräver behandling med eftertanke. Behandling av personuppgift
måste vara ändamålsenlig, d v s ska ske med tydligt syfte och relevans, där endast de som behöver
tillgång till uppgifterna har det. Dessa processer skall vara kända av dig som personuppgiftsägare och
därigenom stärks din integritet samt din rätt till ditt privatliv.

Personuppgifter är en förutsättning för vår verksamhet inom Barn- och
Utbildningsförvaltningen - från förskola till gymnasium och eftergymnasiala insatser!
Oavsett om personuppgifterna vi behandlar tillhör barn och ungdomar i skolan,
deras föräldrar eller vuxna i utbildningsinsatser så hanterar vi dem med
varsamhet och skyddar dem. I våra verksamheter så behöver vi dagligen behandla
personuppgifter för att kunna ta kontakter, dokumentera elevers
kunskapsutveckling, ge likvärdiga och inkluderande förutsättningar för lärandet, göra
bedömningar och sätta betyg samt sköta ärenden inom elevhälsan. Hos oss är behandling av
personuppgifter såsom adresser, telefonnummer till närmast anhöriga, anteckningar, bilder
och små filmsnuttar om elevers utveckling samt bedömningar en del av vårt arbete i
vardagen, som personuppgiftsägare skall känna till.
Vi behöver även dela personuppgifter med andra företag och organisationer för att lärandet
skall fortgå som planerat. Exempel på sådana situationer kan vara ett administrationssystem,
en pedagogisk plattform, digitala läromedel eller ett bussbolag som sköter skolskjutsen. Med
alla sådana företag tecknar vi personuppgiftsbiträdesavtal, för att fullfölja vårt ansvar i hur
era personuppgifter hanteras, behandlas och skyddas.
Alla våra system som hanterar personuppgifter finns i förvaltningens registerförteckning. Vill
du veta mer om hur vi hanterar era personuppgifter besök kommunens hemsida.

