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Barn- och utbildningsförvaltningen

Hur hanterar barn- och utbildningsnämnden dina personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Det kan till exempel vara ditt namn, folkbokföringsadress, personnummer, telefonnummer,
e-postadress eller bilder som visar vem du är.

Exempel på vanliga personuppgiftsbehandlingar är att vi samlar in, registrerar,
organiserar, strukturerar, lagrar, bearbetar, överför eller raderar uppgifter.

VARFÖR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?
Vi behandlar personuppgifter i den omfattning som behövs för att säkerställa att barn och
elever får sina rättigheter tillgodosedda samt att verksamheten är likvärdig och effektiv.
I enlighet med dataskyddsförordningen behandlar vi enbart de personuppgifter som behövs
för att fullgöra myndighetsutövning, rättsliga förpliktelser samt utföra uppgifter och
administration av allmänt intresse inom förskole- och skolverksamhet. Detta kan innebära
att vi behöver behandla känsliga personuppgifter, till exempel hälsouppgifter, uppgifter om
modersmål eller specialkost.
För offentlig bildpublicering och marknadsföring inhämtar vi samtycken från
vårdnadshavare.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vår informationshantering omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket
kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att behandlas den tid
som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen,
offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

VAD GÄLLER OM DU SAMTYCKT TILL ATT VI BEHANDLAR DINA UPPGIFTER?
Om vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av ditt samtycke har du alltid rätt att
ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. I så fall får vi inte längre behandla dina
personuppgifter för den situationen, till exempel för att publicera bilder på ett barn i
verksamheten. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten
av behandlingen innan samtycket återkallades.

FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig, kan vi också
komma att samla in personuppgifter från någon annan (så kallad tredje part). Exempel på
detta är adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt
adressuppgifter till dig och uppgifter från andra myndigheter.

NÄR ÄR DU SKYLDIG ATT LÄMNA UPPGIFTER TILL OSS?
För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär. Om du inte
lämnar de uppgifter vi begär blir följden att du inte kan teckna avtal med oss. Det kan till
exempel gälla ansökningar gällande barnomsorg, skolskjuts av särskilda skäl och musikskola.
I de fall det finns en skyldighet enligt lag att lämna personuppgifter till oss så informerar vi
dig.

VILKA KAN VI KOMMA ATT LÄMNA DINA PERSONUPPGIFTER TILL?
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda
om vi har en laglig skyldighet att lämna ut uppgifterna, och till personuppgiftsbiträden som
behandlar information för vår räkning.
Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med IT-tjänster (t ex Infomentor och
pedagogiska program), transporter, betalningar och personalfrågor.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND
Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EESländerna Norge, Island, Storbritannien och Liechtenstein. Om vi överför dina
personuppgifter till tredje land så informerar vi dig.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU SOM ENSKILD?
Som registrerad har du rätt att begära ett registerutdrag med information om vilka
personuppgifter om dig vi hanterar. Du har också rätt att begära att felaktiga eller
ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära
begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina
uppgifter flyttade (så kallad dataportabilitet).

HUR KONTAKTAR DU OSS VID FRÅGOR OM DATASKYDD?
Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till barn –och
utbildningsförvaltningens dataskyddssamordnare som du når via kommunens växel 093514 000 eller e-post barn.utbildningsnamnden@vannas.se. På kommunens hemsida,
www.vannas.se/gdpr, kan du läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?
Barn- och utbildningsnämnden i Vännäs kommun, organisationsnummer 212000-2841, med
adress 911 81 Vännäs, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom
nämndens verksamhetsområde.

VEM ÄR DATASKYDDSOMBUD?
Kommunens nämnder och bolag har en gemensam organisation för dataskyddsombud och
funktionen finns på kommunledningskontoret. Dataskyddsombudet nås på
dataskyddsombud@vannas.se eller via kommunens växel 0935-14 000.

HAR DU SYNPUNKTER PÅ VÅR HANTERING?
Tycker du att vår personuppgiftsbehandling är felaktig och vill klaga på den kan du vända dig
till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet på området.
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