Dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen är en ny lag som träder i kraft den 25 maj 2018. Den är EU-gemensam och
ersätter den nu gällande personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att skydda varje EU-medborgares integritet
och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.
Dataskyddsförordningen ställer i korthet krav på att det finns godtagbara ändamål och rättslig grund för
behandling av dina personuppgifter, att inte fler personuppgifter än nödvändigt samlas in, att de inte
lagras längre än nödvändigt, att de skyddas från obehörig åtkomst, att informationens korrekthet
säkerställs, att det finns rutiner för hantering av incidenter som rör personuppgifter, samt att det vidtas
tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.
Du som registrerad har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:
•

Rätten till tillgång
Du som registrerad har rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter
Backeboskolan behandlar samt för vilka ändamål de behandlas. Det är kostnadsfritt för dig att
begära ut informationen. Vid uppenbart missbruk av denna rättighet kan dock en administrativ
avgift påföras, alternativt begäran förvägras.

•

Rätten till rättelse
Du som registrerad har rätt att begära rättelse om dina registrerade personuppgifter är
felaktiga. I de fall du inte själv har möjlighet att rätta informationen kontaktar du
personuppgiftsansvariges kontaktperson, se kontaktuppgifter nedan.

•

Rätten till begränsning
Du som registrerad har rätten att begära begränsning av åtkomsten till dina personuppgifter
när personuppgiftsbehandlingen behöver utredas. Rätten till begränsning gäller i de fall du
anser att dina personuppgifter är felaktiga, behandlingen är olaglig, personuppgifterna inte
längre behövs för ändamålen eller du ifrågasätter den rättsliga grunden för behandlingen.

•

Rätten att göra invändningar
Du som registrerad har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.

•

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
Du som registrerad har rätt att klaga på den behandling av dina personuppgifter som görs om
du anser att den strider mot Dataskyddsförordningen. Den tillsyns-myndighet i Sverige som
hanterar dessa klagomål är Datainspektionen.

Ansvar & kontakt
Personuppgiftsansvarig, dvs juridiskt ansvarig för att personuppgifterna hanteras korrekt, är
huvudmannen för Backeboskolan Ekonomisk förening. Huvudmannen nås på:
styrelsen@backeboskolan.se
Har du frågor eller synpunkter gällande hanteringen av dina eller ditt barns personuppgifter ber vi dig
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dock i första hand kontakta förskolans /skolans kontaktperson. Om denna inte kan svara på din fråga
kommer du att bli hänvisad till utsett dataskyddsombud.
Kontaktperson på förskolan: Camilla Fogelström, utvecklingsledare.
E-post: camilla.fogelstrom@backeboskolan.se

Tillsynsmyndighet är Datainspektionen
https://www.datainspektionen.se/
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