
Till Vårdnadshavare till elev i grundskolan

Om dataskyddsförordningen för dig som vårdnadshavare 

Dataskyddsförordningen är en ny lag som träder i kraft den 25 maj 2018. Den är 
EU-gemensam och ersätter den nu gällande personuppgiftslagen (PuL). Syftet är 
att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens 
rättigheter vid behandling av personuppgifter. Denna information är för att 
skydda din integritet och påvisa vilka rättigheter du har. 

Så behandlar vi dina personuppgifter 
För att säkerställa att ditt barn får utbildning och omsorg av hög kvalitet behöver 
förskolan hantera ditt barns personuppgifter. Exempel på vanligt förekommande 
personuppgifter som vi behandlar är ditt barns namn, adress, och personnummer. 
Vi behöver också samla in en del personuppgifter om dig som vårdnadshavare, 
till exempel dina kontaktuppgifter. 
Här kan du se vilka olika personuppgifter som vi kan behöva behandla för ditt 
barn eller dig, samt vilken rättslig grund vi har för behandlingen och hur länge vi 
behandlar personuppgifterna. 

Mina rättigheter 
Som vårdnadshavare har du alltid rätt att få information om vem som ansvarar 
för behandlingen av dina och ditt barns personuppgifter, varför Båstad 
Montessori ekonomisk förening behöver behandla dem, hur länge och vad de 
ska användas till. 
Under vissa omständigheter har du också rätt att få dina eller ditt barns 
personuppgifter raderade eller ändrade, exempelvis om de inte längre behövs 
för det ändamål de samlades in för, eller om du ångrar ett samtycke som du 
tidigare har gett. 
Du har även rätt att klaga på hur Båstad Montessori ekonomisk förening hanterar 
dina eller ditt barns personuppgifter, och du kan när som helst begära att få ett 
utdrag som visar vilka personuppgifter vi behandlar. 

Hur skyddar jag mitt barn? 
Här har vi samlat några av de viktigaste tipsen om hur du som förälder kan hjälpa 
ditt barn att få en trygg upplevelse på nätet. För dig som vill läsa mer om hur ditt 
barn är tryggt på nätet finns tips och information på surfalugnt.se. 

Här är några viktiga punkter du som förälder kan tänka på för att hjälpa ditt barn 
att få en trygg upplevelse på nätet: 
• Prata med ditt barn om internet. Fråga vilka sidor ditt barn besöker, vilka 

sociala medier och spel som är mest populära, och vad ditt barn har gjort 
på internet idag. 

• Prata också med ditt barn om vad hen vill dela med sig av på nätet. 
Genom att prata med ditt barn om integritet på nätet kan du hjälpa hen 
att sätta sina egna gränser. 

• Uppmana ditt barn att vara källkritisk och själv tänka efter innan hen delar 
eller publicerar något. 

 

https://statensmedierad.se/larommedier/manniskanonline/vadgorbarnpanatet.339.htm
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Mer information finns på hemsidan surfalugnt.se. Där finns också råd och tips till 
föräldrar och barn, anpassade efter olika åldrar. Surfa Lugnt drivs av bland andra 
Bris, Post- och telestyrelsen samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Så här arbetar Båstad Montessori med säkerhet 
Som vårdnadshavare till ett förskolebarn vill vi att du ska känna dig trygg med att 
vi hanterar ditt barns och dina personuppgifter på ett säkert sätt. 
Vårt säkerhetsarbete utgår från vår informationssäkerhetspolicy och 
dataskyddspolicy. Vårt skydd varierar med vilken information eller vilket system 
det gäller. Vi har ett omfattande tekniskt skydd som vi använder där det behövs, 
bland annat centrala brandväggar, webbfilter och säker inloggning. Dessutom 
kan vi styra och låsa de flesta av föreningens datorer på distans, vilket är bra om 
en dator försvinner eller blir stulen.  
Om du har frågor om hur dina och ditt barns personuppgifter hanteras kontakta i 
första hand förskolechefen eller expeditionen. 

För Vårdnadshavare till elev i grundskolan behandlar vi 14 olika typer av 
personuppgifter: 
Adress, E-post adress, Grupp (avdelning)/förskola, Namn, Personnummer, 
Telefonnummer, Inkomstuppgifter, Pris att betala, Loggdata, Beskrivningar av 
familjesituationen, Utvärderingar, Klagomålsärenden, Access rättigheter 
(användarnamn/lösenord). 

Personuppgiftsansvarig som är juridiskt ansvarig är Båstad Montessori ekonomisk 
förening. 

Dina personuppgifter erhålls från 3 olika källor, samma personuppgiftstyp kan visas 
flera gånger. 

Typer av personuppgifter Källor för personuppgifter
Access rättigheter (användarnamn/
lösenord), Adress, Beskrivningar av 
familjesituationen, E-post adress, 
Inkomstuppgifter, Klagomålsärenden, 
Kontonummer, Namn, Personnummer, 
Telefonnummer, Utvärderingar

Den registrerade själv

Access rättigheter (användarnamn/
lösenord), E-post adress, Grupp (skola, 
klass, fritids), Loggdata, Pris att betala,

Genererat internt

Beskrivningar av familjesituationen Extern part ex hälso- och sjukvården
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Dina personuppgifter behandlas för 5 olika ändamål och med 3 rättsliga 
grunder.


Dina personuppgifter behandlas av 2 olika utomstående företag på uppdrag 
från oss. 

1. SchoolSoft.  
SchoolSoft behandlar 8 olika typer av personuppgifter: 

Adress, E-post adress, Grupp (avdelning)/förskola, Namn, Telefonnummer, Pris 
att betala, Personnummer, Access rättigheter (användarnamn/lösenord) 
  

2. Smartsheet.  
Smartsheet behandlar 6 olika typer av personuppgifter: 

Namn, Telefonnummer, E-post adress, Adress, Personnummer barn, Grupp 
(förskola/fritids) 

Typer av 
personuppgifter

Rättslig grund Ändamål

Adress, E-post adress, 
Grupp (skola, klass, 
fritids), Namn, 
Personnummer, 
Telefonnummer

Allmänt intresse Administration förskola

Adress, E-post adress, 
Grupp (skola, klass, 
fritids) Namn, 
Personnummer, 
Telefonnummer, 
Inkomstuppgifter, Pris att 
betala

Allmänt intresse Ekonomi/fakturering

E-post adress, Adress, 
Grupp (skola, klass, 
fritids), Namn, 
Utvärderingar, 
Klagomålsärenden

Allmänt intresse Skolans systematiska 
kvalitetsarbete

Access rättigheter 
(användarnamn/
lösenord),  
Loggdata

Allmänt intresse Datasäkerhet

Beskrivningar av 
familjesituationen

Allmänt intresse Elevhälsans uppdrag

Kontonummer Samtycke Ekonomi/återbetalning

 


