Information om hur vi
hanterar personuppgifter

Inom utbildningsförbundet förekommer personuppgiftsbehandling av olika slag, både i administrationen och i
verksamheten.
Vad är personuppgifter? – ”All slags information som
direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person
som är i livet”.
Det är alltså inte bara personnummer, namn, och adress
som räknas som personuppgifter, utan även bilder och
andra uppgifter som kan hänföras till en fysisk person.
Behandling av personuppgifter regleras främst av Personuppgiftslagen (PuL) men även av andra lagar.
T.ex.
- lagen om offentlighetsprincipen
- sekretesslagen
Offentlighetsprincipen – innebär att Du har rätt att ta del
av allmänna handlingar.
Allmän handling (ex brev, fax, elektronisk post, ansökan till utbildning, betygskatalog, resultat av elevernas
skriftliga prov, närvaro och ansökningshandlingar till
tjänster) – allmän handling är antingen offentlig eller
hemlig (sekretessbelagd).
Sekretess – betyder förbud att röja uppgifter.

Elever och personal är ute på Internet och söker
information eller kommunicerar på olika sätt med hjälp
av datorn.
- Endast harmlös information får publiceras på Internet.
Vad kan anses vara harmlös information?
Detta bedöms från fall till fall. Utgångspunkten bör vara
om den registrerade kan uppleva publiceringen som
kränkande. Tänk på att inte alla har samma uppfattning
om vad som är integritetskänsligt!
Kontrollera alltid en extra gång så att inga skyddade
personuppgifter av misstag läggs ut på webben.
Mycket av den e-post som skickas inom utbildningsförbundet är arbetsmaterial, men all kommunikation som
sker med någon utanför utbildningsförbundet räknas som
allmänna handlingar.
Samtycke till publicering
Att berätta om sin verksamhet via hemsidan är det nya
sättet att informera andra om vad som pågår hos oss.
När det gäller publicering av bilder på Internet har
utbildningsförbundet bestämt att samtycke skall inhämtas
före publicering.
Om någon invänder mot att uppgifter om honom eller
henne har publicerats på Internet, bör uppgifterna tas
bort även om de för utomstående kan verka harmlösa.

Exempel på behandling av personuppgifter inom
utbildningsförbundet:
ELEVER
- Ansökan till utbildningar
- Elevregister (även för elever, folkbokförda inom
Utbildningsförbundets upptagningsområde, som går i
andra kommuner, landsting eller friskolor)
- Skolhälsovårdsregister (sekretess)
- Inackorderingstillägg/Kontant reseersättning
- Nyckelregister
- Ekonomisystemet (vid fakturering eller utbetalning)
PERSONAL
- Anställnings-/Löneregister
- Personalakter
- Personalkatalog
- Ekonomisystemet (vid fakturering eller utbetalning)

--------------------------------

Vill Du ha information om vilka personuppgifter, om Dig,
som behandlas av utbildningsförbundet? Skicka då en
skriftlig begäran (undertecknad handling) om detta till
nedanstående adress:
SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND
694 80 HALLSBERG
Frågor om personuppgiftsbehandling kan ställas till
utbildningsförbundets personuppgiftsombud:
Raili Johansson 0582-68 56 78

