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LÄR i Värmdös Integritetspolicy 

 
På LÄR i Värmdö AB värnar vi om en hög nivå av skydd för våra kunders personliga 
integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till 
oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter 
behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.  
 
1. Allmänt 
I denna ”Integritetspolicy” beskriver vi hur vi på LÄR i Värmdö AB, org.nr 556593-4279, 
(”Förskolan/Skolan LÄR”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina 
personuppgifter.  

 

2. Personuppgiftsansvarig 
LÄR i Värmdö är personuppgiftsansvarig för Skolan och Förskolans behandling av dina 
personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig 
lagstiftning. 

 

3. När behandlar vi dina personuppgifter? 
För att du ska kunna logga in på Schoolsoft (skolan), ställa barn/elever i kö till förskola, 
respektive skola, eller kontaktar oss för information måste vi samla in och behandla 
personuppgifter om dig. 

LÄR i Värmdö samlar in och behandlar personuppgifter om dig och dina barn när du 
söker plats hos oss och när ni börjar hos oss. Informationen som samlas in från dig 
behöver vi för att du ska kunna ingå avtal med LÄR i Värmdö, i enlighet med gällande 
lagstiftning, samt för att LÄR i Värmdö ska kunna tillhandahålla sina tjänster. 

 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig? 

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig:  



 

 
Namn 
Personnummer 
Kön 
Adress 
Modersmål 
 
Telefonnummer och e-post 
Betalningsuppgifter (där vi fakturerar vårdnadshavares avgift) 
Lönehantering för anställda 
 

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig? 
Syftet med behandlingen är skoladministrativt. LÄR i Värmdö behandlar 
personuppgifter som är nödvändiga för att personuppgiftsansvarig ska kunna bedriva 
en rättssäker utbildningsverksamhet där information om barn och elevens 
kunskapsutveckling ligger till grund för skriftligt omdöme och senare betyg. I skollagen 
fastställs bl.a. att skolan ska kunna uppvisa vilka insatser skolan har gjort för att ge 
eleven möjlighet att nå de uppsatta målen. 
 

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter 
 
LÄR i Värmdö baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga 
grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet. 

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig 
som vårdnadshavare, barn, elev och personal på LÄR i Värmdö AB. Vi behöver 
exempelvis kunna identifiera dig (ditt barn/elev) för att kunna skriva in barn/elever på 
förskolan, respektive skolan.  

I vissa fall kan LÄR i Värmdö ha en rättslig förpliktelse att behandla dina 
personuppgifter. Detta gäller till exempel behandling av personuppgifter som vi utför för 
att kunna uppfylla Statistiska Central Byrån, Skolverket, eller kommunala 
rapporteringar. 
 

 

 

 



 

7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig? 
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem 
för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna 
Integritetspolicy.  

LÄR i Värmdö kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa 
lagkrav eller för att bevaka LÄR i Värmdös rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en 
juridisk process. 

 

8. Vem lämnar vi ut personuppgifter till? 
LÄR i Värmdö kan komma att lämna ut dina uppgifter till personuppgiftsbiträden. I de 
fall det är nödvändigt för att kunna utföra våra tjänster delar vi dina personuppgifter 
med företag som är s.k. personuppgiftesbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är 
ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner 
(Respektive kommuner + Schoolsoft + SkolPool + Capline). 
 

9. Hur skyddar vi dina personuppgifter?  
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till 
personuppgifter. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter 
mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver 
behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har 
tillgång till dem. 

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, 
vilket innebär ett ännu högre skydd för dina personuppgifter. 
 

10. Dina rättigheter 
LÄR i Värmdö ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande 
lagstiftning.  

LÄR i Värmdö kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, 
radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller 
missvisande. 

 



 

Du har rätt att begära: 

• Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett 
registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina 
personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som 
behandlas.  

• Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som 
möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig. 

• Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina 
personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de 
samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera 
dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. 

• Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att 
de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. 

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som 
du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. 
dataportabilitet). 

En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske 
automatiserad. 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig 
dataskyddslagstiftning så ser vi gärna att ni höra av er till oss, ni har även rätt att lämna 
in ett klagomål till Datainspektionen. 

 

11. Ändring av integritetspolicy 
LÄR i Värmdö har rätt till att göra ändringar i Integritetspolicyn. Den senaste versionen 
av integritetspolicyn finns alltid på vår hemsida.  
 
 



 

 

12. Kontaktinformation 
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår Integritetspolicy eller 
behandlingen av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation till respektive enhet 
hittar du nedan: 
 
Förskolan LÄR Östermalm 
Linnégatan 78-80 
115 23 Stockholm 
Förskolechef Marie Storck 
marie.storck@skolanlar.nu 
 
Förskolan LÄR Nacka 
Gustavsviksvägen 10 
132 36 Nacka 
Förskolechef Tove Ryman 
Tove.ryman@skolanlar.nu 
 
Förskolan LÄR Gustavsberg 
Rödhakevägen 6 
134 42 Gustavsberg 
tove.ryman@skolanlar.nu 
 
Skolan LÄR  
Kyrkogårdsvägen 4 
134 41 Gustavsberg 
Rektor Helene Knutsson 
helene.knutsson@skolanlar.nu 
 
 
Senast uppdaterad: 22:e maj 2018. 
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