
Dataskyddsförordningen och hantering av personuppgifter 

Nyhemsskolan följer Dataskyddsförordningen (GDPR), och nedan följer information kring hur 

den tillämpas och vilka rättigheter som den enskilde har enligt förordningen. 

 

Vad är personuppgifter? 

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en 

fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, personnummer eller 

telefonnummer. Även bilder och ljudupptagningar som behandlas digitalt kan vara 

personuppgifter även om inga namn nämns. 

 

Vad är behandling av personuppgifter? 

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen är ett brett begrepp och 

omfattar i stort sett allt som Nyhemsskolan och Förskolan Äpplet gör med dina 

personuppgifter. Några exempel på vad som kan räknas som behandling av personuppgifter 

är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och 

radering. 

 

Vilken typ av personuppgifter hanterar Nyhemsskolan och Förskolan Äpplet? 

Vanligt förekommande personuppgifter är namn, adress, kontaktuppgifter och 

personnummer.  

 

Vad gör Nyhemsskolan och Förskolan Äpplet med dina personuppgifter? 

Nyhemsskolan och Förskolan Äpplet behandlar personuppgifter inom respektive 

verksamhetsområde baserat på minst en av de rättsliga grunderna: uppgift av allmänt 

intresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men även baserat på avtal eller 

samtycke. 

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga 

förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig. Nyhemsskolan och förskolan 

Äpplet har en utarbetad informationssäkerhetspolicy. För mer information kring dataskydd, 

kontakta ordförande i styrelsen för Nyhemsskolan eller maila info@nyhemsskolan.se 

 

mailto:info@nyhemsskolan.se


Vem har tillgång till dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter är i huvudsak endast direkt tillgängliga för de som har behov av dem 

för att kunna utföra förpliktelser gentemot dig. 

 

Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifter? 

För Nyhemsskolan och Förskolan Äpplet är huvudman personuppgiftsansvarig. 

 

Vad har du för rättigheter som registrerad? 
• Du har rätt att begära ett registerutdrag över dina personuppgifter. 

• Du har rätt att begära en rättelse om dina personuppgifter är felaktiga eller 

ofullständiga. 

• Du har rätt att begära en radering av personuppgifter. 

• Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. 

• Du har under vissa omständigheter även rätt att begära en flytt av information 

(dataportabilitet) samt att göra invändningar mot den behandling av dina uppgifter 

som Nyhemsskolan och Förskolan Äpplet utför med stöd av allmänt intresse eller 

myndighetsutövning. 

 

Anmälan av överträdelse (klagomål) 

Om du anser att dina uppgifter behandlas i strid med gällande regelverk eller svenska lagar 

bör du i första hand kontakta ordförande i styrelsen för Nyhemsskolan. 

Om du anser att Nyhemsskolan och Förskolan Äpplet har behandlat dina personuppgifter på 

ett sätt som står i strid med gällande dataskyddsreglering kan du vända dig till 

Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats. med klagomål. 

  
 

https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal/
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