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INTEGRITETSPOLICY 

Mårdens förskolas behandling av personuppgifter 

På Mårdens förskola är den personliga integriteten viktig och vi värnar om våra 
barn/familjer. För att tryggt och praktiskt kunna bedriva daglig omsorg och pedagogisk 
verksamhet för förskolebarn behandlar vi också en viss mängd personuppgifter.  

Varje organisation och företag, små som stora, måste följa Dataskyddsförordningen, GDPR, 
som reglerar hur insamlade personuppgifter hanteras. Förordningen har till syfte att skydda 
människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med 
personuppgiftsbehandling. Denna policy beskriver hur Mårdens förskola behandlar 
personuppgifter. 

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter 

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning, och Mårdens förskola är 
ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

Dessa personuppgifter behandlas på Mårdens förskola 

En personuppgift är allt som kan knytas till en fysisk, nu levande person, dvs till ditt barn, 
till dig och eventuellt någon anhörig, t. ex namn, personnummer, telefonnummer, 
postadress och e-postadress, fotografier/filmsekvenser, inkomstuppgift samt information 
om allergi eller annan sjukdom. 

Mårdens förskola har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att kunna bedriva 
daglig förskoleverksamhet, och för att kunna fullgöra vårt uppdrag enligt skollag och 
läroplan. Personuppgifterna används pedagogiskt, organisatoriskt och ur säkerhetssynpunkt. 

Viss personuppgiftsbehandling kräver samtycke från vårdnadshavare.  

Orosanmälningar eller särskilda insatser gällande barn på förskolan faller under begreppet 
myndighetsutövning och kräver inte samtycke av dig som förälder. 

Vi strävar efter att samla in och lagra så lite persondata som möjligt. 

Hur personuppgifter samlas in och vem som behandlar uppgifterna 

De personuppgifter som behandlas av Mårdens förskola, förutom fotografier och 
filmsekvenser, samlas in i samband med din ansökan om förskoleplats hos kommunen. 
Kompletterande personuppgifter samlats in av personal direkt från vårdnadshavare. 
Fotografier och filmsekvenser fotograferas och filmas uteslutande av personal som arbetar 
på förskolan. 

Personuppgifterna behandlas till största delen av tillsvidareanställd personal. Vikarier 
behandlar inte personuppgifter mer än i enstaka fall. Förskolans ledningsgrupp kan få 
tillgång till personuppgifter vid behov. 

Ibland kan personuppgifter komma att lämnas ut till myndigheter, t ex Försäkringskassan 
eller Socialtjänsten. 
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Utlämnande av personuppgifter 

Mårdens förskola lämnar inte ut personuppgifter på ett sätt som kan strida mot lagen. I de 
fall vi behöver lämna ut personuppgifter skrivs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan 
förskolan och anlitad tredje part.  

I detta avtal regleras hur personuppgifterna får användas, t ex att uppgifterna inte får föras 
vidare, och bara användas till det ursprungliga ändamålet. 

Så skyddas personuppgifterna 

Mårdens förskola arbetar regelbundet med att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna. 

Gallring av personuppgifter 

Personuppgifter kan sparas i upp till ett år efter att barnet slutat på förskolan. Inom detta år 
gallras alla personuppgifter som lagrats digitalt och i pappersform.  

Utvecklingssamtal överlämnas till vårdnadshavare i direkt anslutning till att barnet slutar på 
förskolan. 

Dessa rättigheter har du som vårdnadshavare 

-Du har rätt att veta vilka personuppgifter förskolan behandlar när det gäller din familj 

-Du har rätt att veta vad det specifika ändamålet är med varje insamlad personuppgift 

-Du har rätt att veta hur förskolan lagrar personuppgifter, både i pappersform och digitalt 

-Du har rätt att begära rättelse av felaktig personuppgift 

-Du har rätt att kräva att förskolan tar bort eller begränsar känslig information, om den inte 
är relevant för att utföra arbetet med ditt barn, och inte faller inom begreppet 
Myndighetsutövning 

-Du har rätt att veta vilka rutiner förskolan har för gallring av uppgifter, det vill säga när    
uppgifter tas bort  

 

För dig som vill veta mer 

Läs mer om GDPR på Datainspektionens webbplats (datainspektionen.se) 

 


