Montessoriförskolan Kuben
Allmänt om GDPR
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen, GDPR. GDPR ersätter den
befintliga Personuppgiftslagen, PUL, och gäller för alla EU-länder.

Beskrivning av GDPR
GDPR har tagits fram för att skydda dig och dina rättigheter avseende hantering och
spridning av dina personuppgifter. Syftet är att du hos oss ska känna dig trygg med att dina
personuppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen
grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

Information om personuppgiftsbehandling
Montessoriförskolan Kuben behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du och
ditt barn får era personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har ni rätt till viss
information som vi nu tillhandahåller er.
Montessoriförskolan Kuben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina och ditt
barns personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Montessoriförskolan Kuben
genom att kontakta oss på fskchef@forskolankuben.se.
Ditt barn är inskrivet på Montessoriförskolan Kuben på frivillig basis och det är även
lämnandet av era personuppgifter. Dock behöver Montessoriförskolan Kuben vissa
personuppgifter om er.
Personuppgifterna sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål.

De personuppgifter som vi behandlar om er är:


Namn



Personnummer



Adress



E-postadress



Mobilnummer

Behandling av personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan
personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i
lag.

Lagringstiden
Montessoriförskolan Kuben behandlar era personuppgifter så länge ditt barn är inskrivet hos
oss. Senast ett år efter det att ditt barn slutat hos oss raderas era personuppgifter.
Montessoriförskolan Kuben kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon
sådan skyldighet i lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur era personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få
tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga
personuppgifter ändrade och överflödig behandling begränsad.
En begäran om något av det nämnda kan skickas till fskchef@forskolankuben.se.
Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med
eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas
såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår
personuppgiftsbehandling.

