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Information om hantering av personuppgifter               

För Ramlösa Friskola AB är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi 

behandlar dina personuppgifter hos oss. Denna personuppgiftspolicy syftar till att 

du ska få en inblick i de personuppgiftsbehandlingar som utförs av Ramlösa 

Friskola AB, vilka dina rättigheter är och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid 

välkommen att kontakta Ramlösa Friskola AB om du har frågor om behandling av 

dina personuppgifter på (dataskydd@ramlosafriskola.se ). 

Personuppgiftsansvarig  

Ramlösa Friskola AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter 

och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande 

lagstiftning. 

Ändamålen med personuppgiftsbehandlingarna  

Ramlösa Friskola AB behandlar dina personuppgifter i syfte att bland annat kunna: 

erbjuda utbildning och tillhandahålla god kunskapsutveckling, service samt 

barnomsorg, hantera kö- och platsansökningar, administrera fakturor och 

skolbidrag från kommun, informera om verksamheten i förskola och skola samt 

fritids på webbsida, blogg och skolplattformer, planerings- och uppföljningsarbete 

samt schemaläggning, närvaro- och frånvarohantering samt 

elevledighetsansökningar, skapa, tilldela, genomföra och följa upp uppgifter och 

prov/tester, upprätta pedagogisk dokumentation, bedömning och betygsättning, 

erbjuda modersmålsundervisning, utarbeta pedagogiska kartläggningar, 

åtgärdsprogram, utvecklingsbesked och individuella utvecklingsplaner samt 

handlingsplaner, hantera klagomål, kränkningsärenden, olycksfalls- och 

tillbudsrapporter, hantera allergier, specialkost och medicinering, genomföra 

psykologutredningar och journalföring (elevhälsan), elevfoton, underlätta för 

föräldrar/vårdnadshavare/barn/elever att komma i kontakt med varandra genom 

exempelvis upprättande av namn-och adresslistor, genomföra aktiviteter såsom 

utflykter, underlätta för barn och elever i behov av särskilt stöd genom insatser 

med specialpedagog, distribuera pedagogiska läromedelsprogram, 

läroplattformer och applikationer och i övrigt fullgöra Ramlösa Friskola AB 

åtagande som framgår av lag.1 

Lagliga grunder för behandling av personuppgifter  

En personuppgiftsbehandling är endast laglig om den uttryckligen kan knytas till 

ett lagstöd i gällande dataskyddslagstiftning. De lagstöd som aktualiseras för 

Ramlösa Friskola AB inom det skolreglerade utbildningsområdet är i huvudsak:  

 

- att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som 

åligger den personuppgiftsansvarige enligt nationell svensk lag. 

 
1 Bl.a. Skollagen, diskrimineringslagen, hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen, patientdatalag, socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

journalföring och behandling av personuppgift i hälso- och sjukvården Skolverket, Läroplan för grundskolan (LGR 2011) m.m. 
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Exempelvis vidtar Ramlösa Friskola AB vissa åtgärder med stöd av 

Skollagen, såsom informera elev och vårdnadshavare om elevens 

utveckling, utarbeta åtgärdsprogram, erbjuda modersmålsundervisning 

m.m. 

 

- att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse 

eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

Tillhandahållande av utbildning, undervisning och elevhälsa är exempel på 

uppgifter av allmänt intresse som Ramlösa Friskola AB utför. Åtgärder som 

vidtas mot en enskild person i anslutning till en utredning om kränkande 

behandling, betygsättning, särskilt stöd, åtgärdsprogram och andra 

disciplinära åtgärder är exempel på uppgifter som betraktas som 

myndighetsutövning. 

 

- att samtycke från den registrerade inhämtas, för att få lov att vidta 

personuppgiftsbehandlingen. Ramlösa Friskola AB insamlar exempelvis 

samtycke inför fototagning, lägga ut uppgifter på webbsidan eller i syfte att 

dokumentera verksamheten i förskola och skola genom film och foto. Du har 

rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta 

oss på (dataskydd@ramlosafriskola.se ). 

 

Kategorier av personuppgifter som behandlas 

Ramlösa Friskola AB behandlar i huvudsak kontaktuppgifter, såsom namn, 

postadress, telefonnummer och mail. Även allergi, uppgifter om medicinering,  

personnummer, stödbehov, modersmål, närvaro, frånvaro, betyg, kurser, årsklass, 

avdelning, foton, vistelsetid m.m. 

 

Från vilka källor inhämtas personuppgifterna  

 

Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då vårdnadshavare anger 

personuppgifter i samband med användandet av Ramlösa Friskola AB tjänster 

eller är i kontakt med oss. Ibland hämtar Ramlösa Friskola AB in personuppgifter 

från kommunen.  

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter 

Ramlösa Friskola AB kan när det är nödvändigt komma att uppdra en tredje part, 

ett så kallat personuppgiftsbiträde, i syfte att hantera personuppgifter på uppdrag 

och i enlighet med Ramlösa Friskola AB instruktioner. Vid anlitande av 

personuppgiftsbiträden ligger personuppgiftsansvaret fortsatt kvar på Ramlösa 

Friskola AB. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som 

Ramlösa Friskola AB angivit för personuppgiftsbehandlingarna. Ramlösa Friskola 

AB kontrollerar samtliga personuppgiftsbiträden för att tillse att tillräckliga 

garantier avseende säkerhet och sekretess finns för personuppgifterna. Därtill 
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tecknas personuppgiftsbiträdesavtal mellan Ramlösa Friskola AB och dessa 

tredjeparter.  

Personuppgifter kommer endast att delas med följande tredjeparter: IT-

leverantörer till Ramlösa Friskola AB som hanterar server, datadrift och skolportal. 

Skolfotoföretag och bildbyrå kan komma att anlitas av Ramlösa Friskola AB för 

skolfotografering, publicering av foto och rörlig bild på webbsida och broschyr. 

Det kan även av lag framgå att Ramlösa Friskola AB måste dela personuppgifter 

med andra parter såsom domstol, myndigheter eller annat offentligt organ. 

Exempel på myndigheter är kommuner, Skolverket, Skolinspektionen och Statiska 

centralbyrån.  

Var behandlas personuppgifterna 

Ramlösa Friskola AB behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter inom 

EU/EES, detta är dock inte alltid möjligt. Detta är fallet om Ramlösa Friskola AB 

delar personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som har antingen själv eller 

genom en underleverantör är etablerad i ett land utanför EU/EES. Ramlösa Friskola 

AB, vidtar i egenskap av personuppgiftsansvarig alla rimliga legala, tekniska och 

organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddet för personuppgifter 

motsvarar det inom EU/EES. När personuppgifter behandlas utanför EU/EES 

garanteras skyddsnivån exempelvis genom att överföring av personuppgifter 

endast sker till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat 

skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder 

såsom ”Privacy Shield” och andra avtalslösningar för dataöverföring som antagits 

av EU-kommissionen. 

Lagring av personuppgifter 

Ramlösa Friskola AB lagrar som utgångspunkt inte dina personuppgifter längre än 

vad som är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka personuppgifterna 

insamlades. Ramlösa Friskola AB bevarar slutbetyg och betygsdokument i syfte att 

förse kommunen med denna information i enlighet med Skollagen. Vad gäller 

annan dokumentation och hur skolarkivet i övrigt hanteras följer Ramlösa Friskola 

AB de lagrings- och gallringsrutiner som framgår av Sveriges Kommuner och 

Regioners utgåva om gallringsråd i serien  ”Bevara eller gallra”. 
 

Dina rättigheter  

Du har rätt, att genom ett registerutdrag, få veta vilka personuppgifter som Ramlösa 

Friskola behandlar. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter 

rättade, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att du invänder 

mot behandlingen helt, få ogrundad behandling raderad och begära att få 

personuppgifter flyttade till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. En begäran om 

något av det ovan nämnda eller om du har en synpunkt eller ett klagomål avseende 

Ramlösa Friskola AB hantering av personuppgifter, kontakta oss på 

(dataskydd@ramlosafriskola.se ). Om du inte är nöjd med hur Ramlösa Friskola AB 
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sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av 

dina personuppgifter till Datainspektionen.  
 

Uppdatering av denna personuppgiftspolicy 

Ramlösa Friskola AB gör löpande uppdateringar i denna policy. Den senaste 

versionen finns alltid tillgänglig på webbsidan. 

Kontaktinformation 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om Ramlösa Friskola AB 

behandling av dina personuppgifter eller om du har en begäran i enlighet med 

avsnittet ”Dina rättigheter”. Kontakta oss på (dataskydd@ramlosafriskola.se ).  
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