
 

 

 

 

 

 

 
 

Hur vi på Tyska skolan behandlar personuppgifter 

 
Vad är en personuppgift och vad är en behandling av en personuppgift? 

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i 

livet. Även om inget namn nämns kan till exempel en bild vara en personuppgift. Krypterade 

uppgifter som till exempel ett IP-nummer kan vara en personuppgift om det kan kopplas till en 

fysisk person. All hantering där personuppgifter ingår är en behandling, oavsett om den sker på 

papper eller elektroniskt. Exempel på behandling är insamling, registrering, bearbetning, lagring 

och radering. 

 
Vem är ansvarig för de uppgifter som samlas in? 

Huvudmannen för Tyska skolföreningen, skolans styrelse, är personuppgiftsansvarig för all 

personuppgiftsbehandling. Tyska Skolföreningen, organisationsnummer 80 20 05-6530, 

Karlavägen 25, 114 31 Stockholm. 

 
Varför samlar vi in personuppgifter? 

Vi samlar in och hanterar personuppgifter för att som anordnande huvudman inom 

utbildningsväsendet kunna utföra den uppgift som är fastställd i svensk rätt enligt skollagen och 

dess tillhörande föreskrifter. 

 
Vilka kan vi i förekommande fall dela personuppgifterna med? 

1. Personuppgiftsbiträden – Företag som behandlar personuppgifter åt oss enligt avtal, till 

exempel IT-support, teknisk service, skolfotograf. 

2. Självständiga personuppgiftsansvariga – Företag som vi inte kan styra över via avtal, till 

exempel statliga myndigheter, kommuner, banker, elevhälsa. För dessa gäller det 

företagets egna interna policy. 

 
Hur skyddas personuppgifterna? 

Vi använder IT-system likväl som pappersformulär för att skydda integriteten och tillgången till 

personuppgifter. Endast de personer som måste behandla dina uppgifter för att kunna utföra sitt 

arbete har tillgång till dem. Vi följer lagar och regler som gäller inom dataskyddsförordningen. Ta 

gärna kontakt med oss om du vill veta mer om hur vi behandlar personuppgifter eller om du vill få 

information om vilka personuppgifter vi har om dig. 

Vi kan komma att göra ändringar i vår policy i takt med att vi utvecklar våra IT-system och mer och 

mer gå över till automatisk behandling av personuppgifter. Vi kommer även att genomföra 

uppdateringar som inte direkt har en avgörande betydelse för hanteringen, men som kan ha 

betydelse för dig. Information om förändringar och förklaringar till dem kommer vi då att i god tid 

innan införandet att lämna på vår hemsida. 

 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet 

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpligen av dataskyddsförordningen. Dit ska du 

vända dig om du anser att vi hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt. 


