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1 INLEDNING OCH SYFTE 

Syftet med denna policy är att säkerställa att Dalhagens Förskola, som drivs av Göingekyrkan New Life 
Förskoleverksamhet AB, hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General 
Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras 
och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.  

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare. 

 

2 TILLÄMPNING OCH REVIDERING 
Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. 

Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.  

Rektorn är ansvarig för dataskyddsfrågor i företaget och har till uppgift att hålla i processen kring årlig 
uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.  

Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, rektor och medarbetare samt 
uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.  

 

3 ORGANISATION OCH ANSVAR 
Rektorn har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och 
efterlevs av verksamheten.  

 

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.  
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4 BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR 

Begrepp Betydelse 

Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt 
kan hänföras till en fysisk person som är i livet. 

Registrerad Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person 
som direkt eller indirekt kan identifieras genom 
personuppgifterna i ett register. 

Dalhagens förskola har två kategorier av registrerade; De som är 
relaterade till anställda och de som är relaterade till inskrivna 
barn. 

Personuppgiftsbehandling En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande 
personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller 
ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering. 

 

5 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING – RUTINER & INFORMATION 

• Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer: 
 

o Laglighet  
o Ändamålsbegränsning 
o Uppgiftsminimering 
o Korrekthet 
o Lagringsminimering 
o Integritet och konfidentialitet 

 

• Företaget har utifrån kartläggning och riskanalys upprättat interna rutiner för hur de 
anställda ska behandla och förhålla sig till personuppgifter. Dessa rutiner ska 
fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov. 
Förskolechefen är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn 
till följd av nya och förändrade regelverk 
 

• Företaget har tagit fram dokumentet ”Information om personuppgiftsbehandling” som tillsammans 
med denna policy ger anställda respektive vårdnadshavare för barn inskrivna på förskolan viktig 
information om vår personuppgiftsbehandling. 
 

• Företaget har Personuppgiftsbiträden med vilka avtal om personuppgiftsbiträde ingås. För 
information om vilka detta vid var tid är och vad det avser hänvisar vi till förskolechefen. 

 


