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 Behandling av personuppgifter  
 
Genom att anmäla ditt barn till vår förskola samtycker du till att Kinds pastorat registrerar de personuppgifter 
om ditt barn som du själv uppger. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom pastoratet och 
endast i syfte att administrera den aktuella barngruppen. Samtycket kan tas tillbaka när som helst, och då 
raderar vi alla uppgifter under förutsättning att ditt barn inte längre går kvar på förskolan. Uppgifterna raderas 
senast 3 månader efter att barnet slutat hos oss.  
 
När ditt barn är inskrivet i förskolan delas dina personuppgifter med berörda pedagoger på förskolan. Vi kan 
även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 
 
Vi spara och behandla personuppgifter om dig och ditt/dina barn, så som; namn, personnummer, 
allergier/hälsouppgifter, kontaktuppgifter i form av telefonnummer och adress samt dokumentation enligt 
Läroplan för förskolan. Syftet med en sådan behandling är att säkerställa ditt/dina barns trygghet på förskolan 
under barnets vistelsetid, komma i kontakt med vårdnadshavare, fakturering av förskoleavgift och för att följa 
lärandet och verksamhetens kvalitetsutveckling. 
 
Vi har fått dina uppgifter från dig, som vårdnadshavare, för att kunna fullfölja det avtal som vi ingått i syfte att 
erbjuda förskoleplacering till ditt/dina barn. Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling 
av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Avtal, Samtycke, Lagkrav 
samt Intresseavvägning. 
 
Foton som tas i barngruppen publiceras på vår webbplats endast med samtycke från vårdnadshavare till den 
individ som är med på respektive foto. 
 
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.  
 
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 Datainspektionen.  
 

Om du har frågor om vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter, hör av dig till förskolechefen på 
0325-61 21 29 eller annakarin.ostling@svenskakyrkan.se 

Jag har tagit del av informationen om personuppgiftshantering på Kinds pastorats förskolor och samtycker 
tillsvidare till hanteringen. 

Datum:     Datum:  

Namn:    Namn: 

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

Namnförtydligande:   Namnförtydligande: 

                                           ----------------------------------------                                   -------------------------------- 
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Förteckning över förekommande behandlingar av personuppgifter: 

Inskrivna barn  Tillgänglig för  Behandlar 

Underlag för hantering av placering Berörda tjänstemän,  Namn, Personnummer, Adress 
krävs behörighet 

 

Närvarolista på förskolan Berörd personal Namn 

Kris Berörd personal Namn, Kontaktuppgifter till 
  vårdnadshavare 

Dokumentationsmapp Berörd personal Namn, Bilder 

Hälsouppgifter/allergier Berörd personal Namn, Allergi, Sjukdom,  
  Medicinering 

TYRA-app Berörd personal Alla uppgifter ovan
   

 

Vårdnadshavare 

Underlag för hantering av placering,  Berörda tjänstemän,  Namn, Personnummer, Adress  

debitering kommunen,   krävs behörighet Familj, Kontaktuppgifter  

fakturering av förskoleavgift 

 

Kris Berörd personal Namn, Telefonnummer 

 

TYRA-app Berörd personal Namn, kontaktuppgifter 

 

 


