Samtyckesbaserad information om
personuppgiftsbehandling för vårdnadshavare på
Bromma Enskilda Skola ekonomisk förening
Bromma Enskilda Skolas ekonomiska förening (”Bromma Enskilda Skola”) behandlar
personuppgifter i enlighet med svensk lag och från och med 25 maj anpassningar från EU.
När du och dina barn får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade
har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.
Bromma Enskilda Skola är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina och ditt/dina
barns personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Bromma Enskilda Skola genom att
kontakta oss på info@brommaenskilda.se. Inlämnandet av dina och ditt/dina barns
personuppgifter till Bromma Enskilda Skola är frivilligt men Bromma Enskilda Skola behöver
vissa personuppgifter om dig och din/dina barn för att ni ska kunna vara inskrivna på vår
skola.
Som vårdnadshavare kommer dina och ditt/dina barns personuppgifter att sparas och
behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig och
ditt/dina barn är namn, personnummer, adress och e-postadress. Den
personuppgiftsbehandling som utförs är laglig och nödvändig för att kunna behandla
personuppgifterna för nedan angivna ändamål.
Ändamålen för att behandla dina och ditt/dina barns personuppgifter i vardagsarbetet är att
upprätthålla en god registervård, att sköta administrationen och för att kunna skicka ut
information. Vi kommer att behandla ditt/dina barns personuppgifter för statistiska ändamål i
Bromma Enskilda Skolas IT-system internt. Vi lämnar en gång per år ut dina adressuppgifter
externt till ett skolfotoföretag för tryck och framtagande av skolkatalog. Återkommande
lämnar vi på begäran ditt/dina barns personuppgifter till Statistiska Centralbyråns (SCB). Det
handlar då om resultat från nationella prov och betyg. Vid all hantering av dina
personuppgifter iakttar vi gällande säkerhet och sekretess.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan
personuppgiftsbehandling som gäller barns hälsa, utförs bara efter nödvändighet med tydliga
rutiner och med stöd i lag. Även ansvaret att följa och dokumentera varje barns utveckling
hanteras med tydliga rutiner och med stöd i lag.

Lagringstiden
Bromma Enskilda Skola behandlar dina och ditt/dina barns personuppgifter så länge du är
vårdnadshavare hos oss. Senast ett år efter det att ditt barn slutat raderas dina
personuppgifter. Bromma Enskilda Skola kommer då endast att fortsätta lagra dem om det
följer någon sådan skyldighet av lag eller att det finns ett tydligt och dokumenterat syfte.
Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina och ditt/dina barns personuppgifter behandlas. Det betyder att
du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att
begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad
behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan
aktör, s.k. dataportabilitet.
En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@brommaenskilda.se Du har också
rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella
klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i
första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.
Genom att godkänna Bromma Enskilda Skolas bifogade samtyckesvillkor bekräftar du att du
mottagit denna information om vår personuppgiftsbehandling.

Detta underlag ska skrivas på och lämnas till Bromma Enskilda Skolas expedition. Ni kan
lämna via klassföreståndare. Om ni vill scanna in och skicka gör det på
info@brommaenskilda.se
Har ni inte möjlighet att skriva ut detta samtyckesunderlag ber ni klassföreståndare eller
personal på förskolan att ge er ett.

Begäran om samtycke
Jag har läst informationen och samtycker till personuppgiftsbehandlingen.

Ort ……………………..

den …………………

_______________________

_______________________

Namnunderteckning

Namnförtydligande

