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GDPR – Hantering av personuppgifter 
Information till dig som är vårdnadshavare inom Vi som Växer 

Inom förskolan används olika digitala tjänster, dessa används exempelvis för administration, köhantering, 
fakturering, kommunens egen kontroll samt vid myndighetskontroll. Vi använder även vissa personuppgifter 
som exempelvis namn, ålder som stöd i det pedagogiska arbetet vid IUP samt pedagogiska dokumentationer.  

Det är viktigt för oss att ni är trygga med att vi hanterar personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt. 
Inom Vi som Växer har vi tagit fram riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter och hur vi arbetar med digitala 
tjänster. Vi använder ex. inte några s.k. ”molntjänster” som lagras hos externa leverantörer och är tillgänglig 
för användaren över internet. Vi har en IT- och data policy och rutiner för publicering av bilder och 
användandet av sociala medier. 

GDPR och dataskyddsförordningen – vad innebär det för oss? 
Vår hantering och lagring av personuppgifter sker enligt den s.k. dataskyddsförordningen, som gäller som lag 
i alla EU länder fr.o.m. 25 maj 2018. Vi får som förskola hantera personuppgifter eftersom den sker för att vi 
ska kunna fullgöra våra skyldigheter som följer av lag. I vissa fall ber vi om ditt samtycke, som exempelvis vid 
fotografering, till att hantera dina eller era barns personuppgifter. Du kan alltid återkalla ditt samtycke! 

Dina rättigheter som vårdnadshavare och barn i våra förskolor är naturligtvis mycket viktiga för oss. Du har 
rätt att begära ut registerutdrag för de personuppgifter vi behandlar om dig, vänd dig då till 
dataskyddsansvarig med en skriftlig och undertecknad ansökan. Kontaktuppgifter finner du i sidfoten nedan. 
Vi kommer alltid att hjälpa dig i dessa frågor och du kan även begära rättelse eller radering av dina 
personuppgifter.  

Vi skyddar din integritet och arbetar för att erbjuda en så bra förskoleverksamhet som möjligt. Vissa 
personuppgifter om dig kommer vi att dela med dem som behöver känna till dessa uppgifter inom vår 
organisation. Det kan handla om mat/allergier, beslut om handlingsplaner som anpassar verksamheten och 
undervisningen eller vem som får hämta barnet på förskolan. 

Vi hanterar alltid känsliga personuppgifter enligt de lagar och föreskrifter som finns.  

Vad händer med uppgifterna när man slutar på förskolan? 
I samband med skolstart och förskoleklass så finns det möjlighet att be avdelningspedagogerna att spara ner 
eventuellt pedagogisk material på en USB sticka. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt, 
dina data raderas och avidentifieras en tid efter detta. Det finns dock uppgifter som vi enligt lag är skyldiga 
att spara under en längre tid, exempelvis viss administrativ data som faktureringsunderlag.  

Vill du veta mer eller har frågor? 
Om du har frågor kring vår behandling av dina/ ditt barns personuppgifter är du välkommen att ta kontakt 
med i första hand din förskola och förskolechef. Du kan även ta kontakt med ditt dataskyddsombud. 
Kontaktuppgifter finner du i sidfoten.  

Tillsynsmyndighet för att GDPR efterlevs är Datainspektionen.  


