Vårdnadshavare med barn på Freinetskolan i Lund, förskola,
grundskola och fritidshem.
Hej!
Med detta brev vill vi kort informera om vad den nya Dataskyddsförordningen
eller GDPR (General Data Protection Regulation) som den också kallas, innebär
för oss som skola och för er som vårdnadshavare till barn på Freinetskolan.
GDPR innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen
börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL) i Sverige.
GDPR börjar gälla som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj
2018. Förordningen kommer att innebära en del förändringar för de som behandlar
personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig
integritet. Nedan kan du läsa en kort sammanfattning om syftet med GDPR.
Dataskyddsförordningens syfte:
Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. På svensk
nivå finns en grundlagsstadgad rätt till skydd för den personliga integriteten i
samband med behandling av personuppgifter i 2 kap. 6 § andra stycket
regeringsformen.
Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå
för skyddet av personuppgifter inom EU, så att det fria flödet av uppgifter inom
unionen inte hindras. Detta uppnås genom att förordningen är direkt tillämplig i de
olika medlemsstaterna och att samma regler därmed gäller inom hela unionen.
Andra syften med att ta fram en ny dataskyddsförordning har varit att modernisera
dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det nya digitala
samhället.
Enligt GDPR har alla företag en skyldighet att upprätta ett register över de
typer av personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen och hur
detta sker digitalt. Detta register är offentligt.
På Freinetskolan använder vi oss av en digital plattform, Infomentor, sedan lite mer
än ett år tillbaka, för information och kommunikation mellan hem och skola och för
intern kommunikation. I den digitala plattformen hanteras personuppgifter. I
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förskolan används Infomentor framför allt för dokumentation kring vad barnen gör.
För grundskolans del använder vi Infomentor bland annat till omdömen, planering
och betygshantering . Såväl i förskolan som på fritidshemmet och i grundskolan
används Infomentor för närvaro – och frånvaroregistrering.
I det avtal vi har med Infomentor ingår även ett så kallat
personuppgiftsbiträdesavtal, vilket innebär att företaget Infomentor ansvarar för att
hantera de personuppgifter som finns i den digitala plattformen i enlighet med de
krav som ställs enligt GDPR. På motsvarande sätt finns särskilda avtal upprättade
med andra företag som tillhandahåller tjänster till oss liksom mellan Freinetskolan
och de olika kommuner som våra barn/elever kommer ifrån.
E-posthantering är ett annat område som berörs av GDPR och vi återkommer därför
med riktlinjer kring just mailkommunikation mellan hemmen och skolan, för att
säkerställa att vi uppfyller de krav på skydd av personuppgifter som följer av
GDPR.
GDPR är en omfattande förordning som på många sätt motsvarar den tidigare
lagstiftningen i Sverige enligt PuL (Personuppgiftslagen), som också innebär
skärpta krav för bland annat skolor men även skärpta krav för leverantörer.
På Freinetskolan kommer vi att hantera personuppgifter i enlighet med GDPR
och övriga lagkrav för att säkerställa största möjliga säkerhet och trygghet för
alla.
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