Ullstorps Förskola AB: Behandling av personuppgifter
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som gäller inom
hela EU från 25 maj 2018. Den nya förordningen innebär ökade krav gällande hantering av
personuppgifter. Den nya förordningen ersätter den tidigare personuppgiftslagen, PuL. Syftet
med den nya förordningen är att förtydliga och stärka integritetsskyddet.
Vad är en personuppgift
Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet är en
personuppgift. Det är exempelvis namn, e-postadresser och personnummer men även bilder
och användarnamn i digitala medier.
Lagring av personuppgifter:
Barnschema lagras i två år enligt bestämmelser från Försäkringskassan, därefter strimlas de,
dessa kommer inte finnas kvar år 2022, då vi övergått digitalt till TYRA.
Dokumentationen för respektive barn sker via TYRA där respektive vårdnadshavare loggar in
med Mobilt Bank ID för godkännande av alla de uppgifter som de själva väljer att lägga in.
Den information vi lägger ut på TYRA måste vara relevant för förskoleverksamheten. Övriga
blanketter såsom personuppgifter, allergi, inkomstuppgifter, ansökningar, m.m. lagras i två år.
För vilka ändamål behandlar Ullstorps Förskola personuppgifter?
Enligt GDPR får personuppgifter bara samlas in och behandlas för vissa särskilda ändamål
(rättsliga grunder). När Ullstorps förskola behandlar personuppgifter är den rättsliga grunden
oftast att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för utföra en
uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. När Ullstorps förskola
behandlar personuppgifter som vilar på någon av de rättsliga grunderna krävs inget samtycke.
Hur behandlar Ullstorps förskola känsliga personuppgifter?
Vissa personuppgifter är så kallade känsliga personuppgifter. Följande personuppgifter anses
vara känsliga:
•
•
•
•
•
•
•

Ras eller etniskt ursprung
Politiska åsikter
Religiös eller filosofisk övertygelse
Medlemskapet i en fackförening
Hälsa
Sexualliv eller sexuell läggning
Genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person

Huvudregeln är att känsliga personuppgifter inte får behandlas, men det finns flera undantag.
Känsliga personuppgifter får till exempel behandlas om den registrerade särskilt har samtyckt
till det, om behandling behövs för att uppfylla något som följer av arbetsrätten eller om det
finns särskilt stöd i lag.
Läs mer på:
https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Ullstorps Förskola, Gläntans Väg 15, 444 60 Stora Höga, Tfn: 0303- 38 51 05
För att Ullstorps Förskola ska kunna utföra sitt uppdrag kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt GDPR, läs mer på vår hemsida
www.ullstorpsforskola.se

