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Regler för behandling av personuppgifter inom 
barn- och utbildningsnämndens verksamheter 

Dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddslagen ska tillämpas på all be-

handling av personuppgifter som helt eller delvis görs på automatisk väg eller 

kommer att ingå i ett register.  

 

Personuppgifter 

Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifier-

bar person som är vid liv. En identifierbar person är en person som direkt eller 

indirekt kan identifieras t.ex. genom namn, personnummer eller annat identifi-

kationsnummer, adress, bilder, ljudupptagning av individer, IP-nummer och 

cookies knutna till fysiska personer.  

 

Behandling av personuppgifter 

Behandling är en åtgärd eller kombination av åtgärder gällande personuppgifter 

eller uppsättningar av personuppgifter. Några exempel är insamling, registre-

ring, organisering, lagring, bearbetning, spridning eller tillhandahållande på an-

nat sätt. 

 

Säkerhet 

All personal som behandlar personuppgifter på sin arbetsplats eller i sin egen 

dator hemma, i arbetsrelaterat syfte, ska tillämpa vad som föreskrivs i data-

skyddsförordningen, dataskyddslagen och i det här dokumentet.  

 

Det är viktigt att säkerheten är hög och att inga obehöriga kommer åt 

uppgifterna. Vid hemarbete ska inga andra familjemedlemmar komma åt 

personuppgifterna. Dator och löstagbara datamedia ska förvaras säkert. 

 

Särskilt känsliga uppgifter 

Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter som avslöjar ras eller 

etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller 

medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska 

uppgifter för att entydigt identifiera en person, uppgifter om hälsa eller uppgif-

ter om en persons sexualliv eller sexuella läggning är i princip förbjuden. 

 

Dessa känsliga uppgifter får endast behandlas om den registrerade uttryckligen 

har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om den är nödvändig för att du 

eller den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter eller utöva sina sär-

skilda rättigheter.  
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Uppgift om en elevs modersmål kan indirekt avslöja etniskt ursprung och kan 

därför betraktas som en känslig uppgift, men uppgiften om modersmål kan vara 

nödvändig att behandla för att elevens rättsliga anspråk ska kunna fastställas 

eller göras gällande. Uppgift om modersmål bör därför kunna behandlas utan 

att samtycke hämtats in. 

 

Samtycke 

Du ska alltid hämta in samtycke skriftligt. För barn/elev som inte nått en sådan 

mognad att de själva kan tillgodogöra sig information om vad en behandling 

innebär ska samtycke hämtas in från vårdnadshavarna.  

 

Personnummer får användas utan samtycke om det är motiverat för ändamålet, 

t.ex. vikten av säker identifiering eller annat skäl värt att beakta. Klasslistor 

som skrivs ut ska inte med automatik innehålla personnummer. Enbart när 

samtycke finns eller det är ett klart motiverat ändamål får personnummer fin-

nas med på listorna. 

 

Uppgifter om vårdnadshavares personnummer eller övriga familjemedlemmars 

namn och personnummer får inte behandlas utan samtycke om inte uppgifterna 

verkligen måste finnas för ändamålet. 

 

Gallring 

Personuppgifter ska inte bevaras längre tid än nödvändigt med hänsyn till än-

damålet. 

 

Arkivlag, kommunallag, skollag, annan lag och barn- och utbildningsnämndens 

dokumenthanteringsplan ska tillämpas i frågor om bevarande och gallring. 

 

Incident 

Om du råkar ut för ett dataintrång eller på annat sätt förlorar kontrollen över de 

uppgifter du behandlar anses det som en personuppgiftsincident. Alla sådana 

händelser ska dokumenteras och omgående anmälas till barn- och utbildnings-

förvaltningen som anmäler till dataskyddsombudet. Om incidenten medför ris-

ker för enskildas fri- och rättigheter kommer förvaltningen att anmäla händel-

sen till tillsynsmyndigheten. Det måste göras inom 72 timmar. 

 

Anmäl behandling av personuppgifter 

Du måste anmäla alla behandlingar av personuppgifter som du gör till barn- 

och utbildningsnämnden som är personuppgiftsansvarig. Det gör du på en sär-

skild blankett som du hittar på kommunens hemsida: http://www.hults-

fred.se/artikel/blankett-for-anmalan-av-behandling-av-personuppgifter/  

http://www.hultsfred.se/artikel/blankett-for-anmalan-av-behandling-av-personuppgifter/
http://www.hultsfred.se/artikel/blankett-for-anmalan-av-behandling-av-personuppgifter/
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Det kan t.ex. vara särskilda dokument du har i din dator. Verksamhetssystem 

som Infomentor, IST Extens, Fronter eller PMO är redan anmälda av system-

ansvarig. Tar du ut personuppgifter ur dem som du behandlar på något nytt 

sätt, t.ex. organiserar, bearbetar eller sprider, så är det en ny behandling som 

ska anmälas.  

 

 


