Information om skolans dataskyddsarbete angående
elevens personuppgifter.
Oavsett om du är elev eller vårdnadshavare vill vi på Helsingborgs Sportgymnasium att du
ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. I det här
dokumentet berättar vi om vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det, vad vi gör för
att skydda dem samt om dina rättigheter du har beträffande personuppgifter.
All information som går att koppla till en specifik individ räknas som en personuppgift. Hur
personuppgifter får behandlas anges i dataskyddsförordningen General Data Protection
Regulation (GDPR), som är till för att skydda den personliga integriteten.

Syftet med hanteringen av personuppgifter
För att säkerställa att eleverna får en utbildning av hög kvalitet behöver vi hantera deras
personuppgifter. Vi behöver bland annat namn, personnummer och adress. Inom ramen för
elevhälsan behöver vi kunna behandla olika uppgifter om hälsan. Vi behöver också samla in
personuppgifter om vårdnadshavarna, till exempel kontaktuppgifter.
Skolan behandlar på olika sätt elevernas personuppgifter i databaser, register och
IT-system. För att vi ska kunna använda olika molntjänster krävs att en del av informationen
om användare lämnas över till dessa. Detta regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal som
tydligt anger vilka uppgifter som lämnas ut, var de lagras och hur länge uppgifterna sparas.
Användarkontona avslutas och personuppgifterna raderas när eleverna avslutar sin
utbildning vid Helsingborgs Sportgymnasium.

Grund för behandling
Alla typer av personuppgifter som behandlas inom vår verksamhet indexeras i register. Det
som uppges är bland annat syftet med behandlingen, typ av personuppgifter (ex: namn,
e-post, personnummer), tid för radering och grund för behandlingen. De vanligaste
grunderna för behandling av personuppgifter är rättslig förpliktelse, allmänt intresse och
myndighetsutövning. Rättslig förpliktelse innebär att behandlingen är nödvändig för att

fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger den personuppgiftsansvarige. Enligt skollagen
har vi rättsliga förpliktelser. Vi behöver göra utredningar av olika slag, t ex vid behov av
särskilt stöd. Vi är också skyldiga att meddela vårdnadshavare om ogiltig frånvaro. Allmänt
intresse innebär att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, i
det här fallet att bedriva skolverksamhet. För att kunna göra detta på ett bra och effektivt sätt
behöver vi t ex upprätta klass- och namnlistor av olika slag och skapa konton i Google
G Suite for education. Betygssättning och beslut om olika disciplinära åtgärder är exempel
på myndighetsutövning.

Samtycke
För att få använda personuppgifter i informations- eller marknadsföringssyfte behöver vi ett
samtycke av dig. Detta gäller även för behandling av vissa känsliga personuppgifter t ex
kring hälsan. Du har rätt att återkalla ett samtycke, om behandlingen grundar sig på
samtycke.
Kortfattat sparar vi aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Hur länge
uppgifter lagras varierar beroende på syftet till att de samlats in. Vissa uppgifter raderar vi
inom en kort tidsperiod andra sparar vi tills eleven har avslutat sin utbildningen.

Dina rättigheter
Förutom rätten att få ett utdrag av dina personuppgifter och att få personuppgifter rättade,
har du i vissa fall också rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifterna
raderas, att de begränsas och att de lämnas ut till dig. Observera dock att vissa
personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra uppdrag enligt skollagen och
annan lagstiftning som styr skolans verksamhet och kan därför inte begränsas eller raderas
för detta syfte. Du har t ex inte möjlighet att begära ut handlingar som lyder under sekretess
eller som involverar andras personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för registren är:
Helsingborgs Sportgymnasium AB, 559120-4101
Vill du veta mer om vår registerförteckning och vårt övriga dataskyddsarbete kan du

kontakta Mats Nilsson som är utsedd att vara kontaktperson,
mats.nilsson@hbgsportgymnasium.com.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv.
Skicka din begäran om utdrag av personuppgifter till mejladressen ovan. Vi hanterar din
begäran så snart som möjligt men senast inom en månad. Enligt dataskyddslagstiftningen
har du rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.
Du hittar mer information på Datainspektionens webbplats (www.datainspektionen.se).

Personuppgifter om dig som elev
Handlingar där personuppgifter om dig kan förekomma
Access rättigheter (användarnamn/lösenord), Adress, Avgångsbetyg, Disciplinära åtgärder,
Diskriminering/kränkande behandling, Dokumentation från klasskonferenser, Dokumentation
vägledningssamtal, E-postadress, Elevhälsoteamets anteckningar, Extra anpassningar,
Feedback pedagogisk progress, Foton/bild/film, Grupplistor, Hälsotillstånd,
Incidenter/tillbudsrapport, Inlämnade uppgifter, Intyg, IP-adress, Kommunens
utbetalningsunderlag (ersättning skolpeng), Klagomålsärenden, Kuratorsanteckningar, Loggdata,
Kursbetyg, Medicinska journalanteckningar, Modersmål, Namn, Närvaro/Frånvaro, Omdömen,
Orosanmälningar till socialtjänst, Pedagogiska bedömningar/matriser, Pedagogiska
kartläggningar, Personnummer, Psykologiska journalanteckningar, Resultat nationella prov,
Specialkost, Specialpedagogiska behov, Studieplaner, Studieanteckningar, Studieresultat,
Telefonnummer, Uppföljningar/analyser, Utredningar om särskilt stöd, Utredningar om fusk,
Utredningar om hög frånvaro, Utvärderingar, Åtgärdsprogram.

Parter som vi delar dina personuppgifter med (personuppgiftsbiträden):
Schoolity (administrativt system), Google - G Suite for education,
APL-handledare/praktikplatser, Skolverket, SCB, Restaurant Allgott, UHR, Hemkommunen,
Helsingborgs Stad, Företag inom Elevhälsan (skolpsykolog, specialpedagog, skolsköterska
skolläkare, SYV)
Jag har tagit del av, och förstått hur och varför skolan behandlar mina personuppgifter.
Ort och Datum:_______________________________________________________
____________________________

____________________________

Elev

Vårdnadshavare

____________________________

____________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

