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Information till elever och vårdnadshavare
angående personuppgifter och GDPR
Bakgrund
Du får den här informationen med anledning av att dina personuppgifter
behandlas i kommunens verksamhetssystem. Dina personuppgifter
behandlas då du är elev eller vårdnadshavare till en elev på en skola/förskola
i Alvesta kommun.
Ändamålet med denna behandling är skoladministrativ. Behandlingen av
dina personuppgifter sker på de rättsliga grunderna myndighetsutövning och
utförande av uppgift av allmänt intresse.
Din skola/förskola har rättigheter och skyldigheter enligt skollagen att
behandla och lagra personuppgifterna så länge de behövs för ändamålet.
Alvesta kommun har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med de leverantörer vars programvara vi använder. Dessa avtal garanterar att dina personuppgifter behandlas i enighet med gällande EU-regler och kompletterande
svensk lagstiftning.

Tillgång till dina personuppgifter
Systemen Alvesta kommun använder har behörighetsstyrning vilket innebär
att var och en i personalen enbart ser de uppgifter som de behöver för att
utföra sitt arbete.
Kategorier av personuppgifter som behandlas

Förutom de personuppgifter du själv har lämnat i systemen, behandlas även
dessa kategorier av personuppgifter:
•
•
•
•
•
•
•

Uppgifter från folkbokföringen
Skola/förskola/fritidshem och klass/avdelning
Serie- och stöldmärkningsnummer för tilldelad Chromebook
Användarnamn och e-postadress
Närvaroregistrering
Resultat/omdömen och betyg
Behörighet att använda talböcker (till skillnad från ljudböcker som
alla får ta del av)
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Viktiga system
Kommunens AD

I kommunens AD (gemensam katalog för alla som loggar in i kommunens
system) lagras de personuppgifter som behövs för att var och en ska kunna
logga in med rätt behörighet i kommunens system.
SchoolSoft

I SchoolSoft behandlas personuppgifter som är nödvändiga för att din skola
ska kunna bedriva en rättssäker verksamhet där information om elevens
kunskapsutveckling ligger till grund för sammanfattande omdömen och
betyg. I skollagen fastställs att skolan ska kunna uppvisa vilka insatser
skolan har gjort för att ge eleven möjlighet att nå de uppsatta målen.
G Suite

Alvesta kommun har ett skolavtal med Google. Avtalet innebär en helt
reklamfri tjänst för elever och personal när det gäller kärnapplikationerna
som Gmail, Classroom, Dokument, Kalkyl och Presentation.
Därutöver används ytterligare några av Googles tjänster.
Övriga pedagogiska program

Utöver nämnda program har vi ett antal program och appar för det pedagogiska arbetet. I dessa lagras huvudsakligen inloggningsuppgifter baserade på
elevens mejladress samt de data som eleven själv matar in, t ex val av
böcker i Inläsningstjänst.

Dina rättigheter
Du som registrerad har rätt att klaga på den behandling av dina personuppgifter som görs, om du anser att den strider mot Dataskyddsförordningen.
Den tillsynsmyndighet i Sverige som hanterar dessa klagomål heter för
närvarande Datainspektionen.
Personuppgiftsansvarig för Utbildningsförvaltningens verksamheter är
Utbildningsnämnden.
Kontaktuppgifter för dataskyddsombud: dataskydd@sydarkivera.se
Mer information finns även på kommunens webbplats:
http://www.alvesta.se/gdpr.
Mer information om Dataskyddsförordningen och annan sammanhängande
lagstiftning finner du på https://www.datainspektionen.se/.
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