Brickebergskyrkans skolstiftelse (BKS) personuppgiftsbehandling

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina
personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande
dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din
integritet.
Syftet med den här informationen är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter,
vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur
du kan ta tillvara dina rättigheter.
BKS behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När dina personuppgifter
registreras har du enligt lag rätt att få viss information vilken vi härigenom tillhandahåller dig.
BKS behandlar personuppgifter om dig som är nödvändiga och relevanta för att kunna
bedriva verksamhet som skola/förskola/fritidshem.
BKS är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid
komma i kontakt med den personuppgiftsansvarige genom att vända dig till
rektor/förskolechef samt till dataskyddsombudet (dataskyddsombud@viktoriaskolan.se) för
att få mer information om hur dina personuppgifter behandlas.
Så behandlar vi dina personuppgifter
Vissa typer av personuppgifter behöver vi behandla för att kunna bedriva en
skola/förskola/fritidshem på ett relevant sätt. Exempel på sådan personuppgifter är: namn,
personnummer, betyg, närvaro, kunskapsutveckling, åtgärdsprogram, uppgifter om
anpassningar, språkval, modersmål.
De personuppgifter som behandlas av BKS registreras i de av verksamheten använda
digitala system. Dessa digitala system har den säkerhet som krävs för att skydda dina
personuppgifter från otillåten åtkomst. Endast de personer inom verksamheten som behöver
åtkomst kommer åt dessa.
Inom BKS används olika e-tjänster och appar för att främja undervisningen. Dessa e-tjänster
och appar är verifierade och godkända av verksamhetens dataskyddsombud i syfte att
avgöra dess lämplighet när det kommer till säker behandling av personuppgifter.
Personuppgifter sparas endast så länge det finns relevanta skäl till detta, sedan gallras de i
enlighet med verksamhetens rutiner.

