
 

Jung Friskolas behandling av personuppgifter 
Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection 
Regulation). Den nya förordningen innebär ökade krav gällande hantering av personuppgifter.  
Den nya förordningen ersätter den tidigare personuppgiftslagen, PuL. Syftet med den nya 
förordningen är att förtydliga och stärka integritetsskyddet.  

Här kan du läsa om hur Jungs friskola hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har som 
registrerad.  

Oavsett om du är elev, förälder eller medarbetare vill vi på Jungs friskola att du alltid ska kunna lita 
på att vi behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. 

Vad är en personuppgift? 

Allt som kan knytas till en levande person kallas för personuppgift. Exempel på detta kan vara namn, 
personnummer, e-postadress, uppgifter om hälsa och allergier. 

Vad menas med behandling av en personuppgift? 

Allt som går att utföra med en personuppgift, exempelvis samla in, registrera och organisera kallas 
för behandling av en personuppgift 

De lagrade personuppgifterna ska: 

– vara korrekta 

– vara adekvata och relevanta 

– inte behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen 

– hanteras på ett tryggt och säkert sätt 

För att  kunna bedriva den bästa möjliga verksamhet behandlar vi en rad olika personuppgifter. Vi 
behandlar personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning inom våra olika 
verksamhetsområden eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses (till exempel när du 
skickar in en ansökan). Lagen innehåller bestämmelser om samtycke vilket innebär att den enskilde i 
vissa fall ska godkänna att uppgifter får behandlas. Behandling av personuppgifter som anses vara 
extra känsliga, exempelvis sånt som gäller hälsa, behandlas enbart efter nödvändighet och med stöd i 
lag. 

Du som elev, förälder eller medarbetare har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har sparade 
om dig. Du har även rätt att få personuppgifter ändrade, raderade eller flyttade till en annan aktör.  

Viktigt att veta är att, i de fall behandlingen bygger på någon annan laglig grund än samtycke och vi 
har ett lagkrav att spara personuppgifterna under en viss period så kan vi inte radera dina 
personuppgifter. 

http://www.jungsfriskola.se/


 

 

 

Har du frågor om hur vi på Jungs friskola hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta; 

Inger Gustafsson -Administratör 

e-post: Inger.gustafsson@jungsfriskola.se 

Telefon: 0512-222 46 

  

För mer information om vad den nya förordningen innebär se datainspektionens hemsida; 
www.datainspektionen.se 
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