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Behandling av personuppgifter inom förskolan Öckerö församling
För att administrera den avdelning inom förskolan som ditt barn är placerad på kommer vi att lagra
följande personuppgifter om dig och ditt barn:
•

Barnet namn och personnummer

•

Bostadsadress (barnet)

•

Eventuella mediciner och allergier (barnet)

•

Eventuell specialkost (barnet)

•

Foto på barnet

•

Annan information som ni bedömer är viktigt att vi har kännedom om

•

Vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas namn

•

Bostadsadress (vårdnadshavare/vårdnadshavarna)

•

Mailadress (vårdnadshavare/vårdnadshavarna)

•

Telefon (vårdnadshavare/vårdnadshavarna)

•

Eventuella kontaktuppgifter till annan kontaktperson/andra kontaktpersoner

Vi kommer att behandla era personuppgifter genom att lagra dem samt att använda dem för att
informera, hålla kontakt och fullfölja våra åtaganden enligt gällande skollag och övriga förordningar som
berör verksamheten.
Uppgifterna kommer att sparas av oss så länge det behövs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden,
i vissa fall upp till tre år efter att barnet slutat i vår verksamhet. Genom att anmäla ditt barn till vår
förskola samtycker du till att Öckerö församling registrerar de personuppgifter om ditt barn som du själv
uppger.
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av dina och ditt barns
personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att individens identitet
kan bevisas. Vill du få ut era personuppgifter i Excel-format går det också bra.
Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig
eller ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen
av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.
Om du anser att vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett
korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Om du har frågor om vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter, hör av dig till oss på
ockero.forsamling@svenskakyrkan.se

