
 

Behandling av personuppgifter 
Det är viktigt för oss här på Elevverket att du ska känna dig trygg med att vi hanterar 
dina personuppgifter på ett säkert sätt. I detta dokument kan du läsa om vilka 
personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det och vad vi gör för att skydda dem. Alla 
uppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar och dataskydd.  

  
Om Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) 
Syftet med Dataskyddsförordningen är att skydda varje enskild EU-medborgares 
grundläggande rättigheter och friheter, framför allt rätten till skydd av och kontroll 
över sina personuppgifter. 

  
Personuppgiftsbehandling 
För att kunna utföra vårt uppdrag behandlar vi personuppgifter om våra elever, deras 
vårdnadshavare och våra medarbetare. Vid ansökan om skolplats behandlar vi 
personuppgifter om den elev ansökan gäller samt deras vårdnadshavare.  

  
Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person, till 
exempel namn; även alias och pseudonymer, adress, personnummer, 
telefonnummer, fotografier, IP-adress och digitalt lagrade ljudinspelningar.  

  
En del personuppgifter räknas som känsliga. Exempel på känsliga personuppgifter 
är uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös åskådning, 
sexuell läggning och uppgifter om hälsa. Känsliga personuppgifter får endast 
behandlas i undantagsfall. För alla skolor finns ett behov av behandling av vissa 
känsliga personuppgifter, bland annat om uppgifter inom elevhälsans arbete med 
utredningar om särskilt stöd, arbete mot kränkande behandling, erbjudande om 
modersmålsundervisning, specialkost med anledning av allergi eller religiös 
åskådning samt vid ansökan om tilläggsbelopp. Känsliga personuppgifter behandlas 
endast av dem som har behov av informationen samt av tekniska administratörer. 

  
Det finns även extra skyddsvärda personuppgifter, uppgifter som är extra viktiga att 
skydda. Exempel på dessa är bland annat fullständigt personnummer, alla uppgifter 
om barn under 16 år, information som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt, 
omdömen och värderingar av en person (bl.a. social förmåga, provresultat, 
personlighetstester, inlärningsförmåga). Extra skyddsvärda personuppgifter ska 
hanteras med extra försiktighet.  



  
Med behandling av personuppgifter menas allt man gör med personuppgifter, 
exempelvis insamling, registrering, lagring, läsning, utlämning och radering.  

  
När gäller Dataskyddsförordningen? 
Vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter gäller alltid 
Dataskyddsförordningen, men också vid manuell behandling av personuppgifter om 
uppgifterna ingår eller är avsedda att ingå i ett manuellt register. I ett manuellt 
register är uppgifterna strukturerade på ett sådant sätt så att det enkelt går att hitta 
information om en enskild person. 

  
Med helt eller delvis automatiserad behandling menas all behandling som utförs helt 
eller delvis med hjälp av datorer eller andra digitala verktyg. Delvis automatiserad 
behandling omfattar exempelvis pappersenkäter, muntligt och/eller handskrivet 
utlämnande av personuppgifter som sedan lagras eller bearbetas digitalt i efterhand.  

 
Principer för personuppgiftsbehandling, kortfattat 
Principerna innebär bland annat att de personuppgiftsansvariga 

● måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få behandla personuppgifter 
● bara får samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och 

berättigade ändamål 
● inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen 
● ska se till att personuppgifterna är riktiga 
● ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs 
● ska skydda personuppgifterna, till exempel så att inte obehöriga får tillgång till 

dem och så att de inte förloras eller förstörs 
● ska kunna visa att och hur de lever upp till dataskyddsförordningen. 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/grundlaggande-principer/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/grundlaggande-principer/


Rättslig grund för personuppgiftsbehandling 
För att få behandla personuppgifter måste man stödja sig på en rättslig grund, 
annars är personuppgiftsbehandlingen inte laglig. Det finns sex rättsliga grunder som 
beskrivs kortfattat i nästa stycke. För mer information, klicka på länken som följer.  

 
·      Samtycke 

Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen. Enligt Datainspektionen 
rekommenderas man dock att alltid överväga en annan rättslig grund för behandling 
av personuppgifter eftersom samtycke i många fall inte är lämpligt eller ens möjligt.  

 
·      Avtal 

Den registrerade har eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige.  
 

·      Intresseavvägning 

Om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och 
om behandlingen är nödvändig för ändamålet får personuppgiftsansvarig behandla 
personuppgifter utan den registrerades samtycke.  

 
·      Rättslig förpliktelse 

Den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter inom sin 
verksamhet för att kunna följa lagar och regler.  

 
·      Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse 

Personuppgifterna måste behandlas för att den personuppgiftsansvarige ska kunna utföra 
sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse (följa av lag, 
förordning, kollektivavtal eller exempelvis myndigheters föreskrifter).  

 
·      Grundläggande intresse 

Om personuppgiftsbehandling måste ske för att skydda en registrerad som inte kan lämna 
samtycke, t.ex. vid medvetslöshet, kan den personuppgiftsansvarige göra det ändå. 

 
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/rattslig-grund/  
 
Ansvarsfördelning 

·      Personuppgiftsansvarig 

Den personuppgiftsansvarige är den som bestämmer ändamålen med och medlen 
för behandling av personuppgifter. Det är den personuppgiftsansvariges skyldighet 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/rattslig-grund/


att säkerställa att all behandling av personuppgifter följer Dataskyddsförordningen 
och annan kompletterande lagstiftning. Den personuppgiftsansvarige är alltid en 
juridisk person. Ansvaret kan inte delegeras till en fysisk person. Danderyds Enskilda 
Skola AB är personuppgiftsansvarig.  

  
·      Personuppgiftsbiträde 

Personuppgiftsbiträdet finns alltid utanför organisationen och är den som behandlar 
personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Exempel på 
personuppgiftsbiträden är företag som för vår räkning sköter drift av webbtjänster, 
trycker fakturor och utför service. Dataskyddsförordningen kräver att ett biträdesavtal 
upprättas mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. 
Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att föra en förteckning över sina behandlingar av 
personuppgifter och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.  

  
·      Dataskyddsombud 

Dataskyddsombudet är en fysisk person, utsedd av personuppgiftsansvarig, vars 
uppgift är att ge råd och stöd till den personuppgiftsansvarige samt granska hur väl 
personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar och förordningar. 
Dataskyddsombudet ska samtidigt agera kontaktperson för registrerade samt vid 
behov samarbeta med tillsynsmyndigheten (Datainspektionen). Rolf Persson är 
dataskyddsombud för Danderyds Enskilda Skola AB. Kontakt: 
dataskydd@elevverket.se. 

 
·      Medarbetares ansvar 

Våra medarbetare behöver känna till lagstiftningen och följa de riktlinjer som vi har 
tagit fram gällande hantering av personuppgifter. Medarbetare behöver också veta 
hur de ska göra när de exempelvis vill använda sig av en ny app eller annan digital 
resurs samt hur de går tillväga vid en befarad personuppgiftsincident. 
Personuppgiftsansvarig ansvarar för att medarbetarna får tillräcklig utbildning om 
riktlinjerna.   
 
Vi har rutiner för att hantera eventuella personuppgiftsincidenter, exempelvis om 
man har utsatts för ett dataintrång eller förlorat kontrollen över personuppgifter av 
annan anledning (förlust av dator, usb-minne, telefon alternativt om man har råkat 
skicka vidare integritetskränkande personuppgifter via mail till fel person). Alla 
personuppgiftsincidenter dokumenteras. Vid incidenter som medför hög risk för de 
registrerade anmäls ärendet till Datainspektionen inom 72 timmar från upptäckt 
incident. Om personuppgiftsincidenten är allvarlig informeras de berörda registrerade 
utan onödigt dröjsmål. Bedömningen görs av personuppgiftsansvarig.  



 
 
 
Lagringstid av personuppgifter 
Vi lagrar personuppgifter om elever och deras vårdnadshavare tills dess att eleven 
avslutat sin skolgång hos oss. I vissa fall har vi en skyldighet att lagra 
personuppgifter längre, exempelvis bedömningsunderlag och nationella prov. Se 
“Registerförteckning över personuppgifter” nedan för mer information.  

  
Säkerhetsåtgärder 
Vissa digitala tjänster kräver ibland en del information om användarens 
personuppgifter som då kan komma att lämnas till en leverantör av en tjänst. 
Leverantören ansvarar för att tydligt ange vilka personuppgifter som används samt 
var och hur länge de lagras. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att 
leverantören vidtar lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifterna som 
behandlas (se avsnittet om personuppgiftsbiträde ovan).  

 
Registerförteckning över personuppgifter 
I enlighet med Dataskyddsförordningen krävs en registerförteckning som visar vilka uppgifter 
vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem, vilken rättslig grund vi har för 
behandlingen samt hur länge vi behöver spara dem.  
 
Du kan läsa mer om vad som gäller för just dig (som elev, vårdnadshavare eller 
medarbetare) på följande sida:  
http://www.elevverket.se/17/181/gdpr/  
 
Om de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga kan du begära att få dem 
rättade. Om du har gett ditt samtycke för behandling av personuppgifter har du alltid rätt att 
återkalla samtycket. I vissa fall har du också rätt till att få dina uppgifter raderade. Vid 
förfrågningar, begäran om rättelse, begäran om utdrag av vilka personuppgifter vi behandlar 
om dig eller övriga funderingar, vänligen kontakta dataskyddsombudet 
(dataskydd@elevverket.se). 

http://www.elevverket.se/17/181/gdpr/

