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DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR) OCH VÅR
INTEGRITETSPOLICY - PERSONAL
Sjöviks folkhögskola värnar din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar
personuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande
lagstiftning.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Sjöviks folkhögskola är din arbetsgivare och tillika personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för att
dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

VARFÖR BEHÖVER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Uppgifterna vi samlar in behövs för att Sjöviks folkhögskola ska kunna genomföra sitt uppdrag som
arbetsgivare.
•

Löneadministration

•

Planering och uppföljning av verksamheten

•

Hantering av personalärenden

•

Marknadsföring och dokumentation av verksamheten

Meddela arbetsgivaren om du har skyddade personuppgifter.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna
samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen.
Sjöviks folkhögskola lagrar uppgifter rörande tjänsteansökningar i högst 1 år efter att sökt tjänst tillsatts av
annan person. Anställd personals ansökningshandlingar och e-post sparas högst ett år efter avslutad tjänst.

VILKA HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
Samtliga personuppgifter förvaras skyddade enligt gällande lagstiftning. Tillgången till personuppgifterna
begränsas till personal där tillgång till uppgifterna krävs för att kunna fullgöra uppdraget gentemot
medarbetare och verksamhet. Sjöviks folkhögskola använder sig av SchoolSoft som digital plattform för
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hanteringen av personuppgifter. Endast administrativ personal har tillgång till samtliga personuppgifter.
Namn, e-post och eventuellt telefonnummer är synligt för övrig personal samt inloggade deltagare. Ett
biträdesavtal finns tecknat mellan Sjöviks folkhögskola och SchoolSoft. Sjöviks folkhögskola kan vid behov
även dela dina personuppgifter med Arbetsförmedlingen, Skattemyndigheten, CSN, Försäkringskassan och
Sjöviks folkhögskolas styrelse.

BILDER OCH KONTAKTINFORMATION
Vi vill och behöver dokumentera vår verksamhet och marknadsföra skolan. Detta gör vi dels genom
trycksaker (broschyrer, affischer, kataloger, annonser) och dels på vår hemsida och inom sociala medier. Vi
vill naturligtvis gärna ha din hjälp med detta genom att du syns på en eller flera av bilderna. Detta är
naturligtvis helt frivilligt och vi kommer inte att publicera bilder på dig som du inte samtycker till. Du har när
som helst rätt att återta samtycket till att synas på våra bilder. Det innebär att dessa bilder tas bort så snabbt
som möjligt. Se separat godkännande för publicering av mingelbilder och publicering.
Personal visas på skolans hemsida med bild, namn, e-post och eventuellt telefonnummer. Detta för att
deltagare och övriga intresserade av verksamheten ska ha möjlighet att identifiera olika personal samt ta
kontakt med dessa vid behov.

DINA RÄTTIGHETER
REGISTERUTDRAG
Du har rätt att begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas av Sjöviks folkhögskola en gång per
år. En begäran om ett registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad och skickas till: Sjöviks folkhögskola, 775
95 Folkärna.
I registerutdraget har du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har
inhämtats, för vilka ändamål behandlingen sker och till vilka informationen lämnas ut.

RÄTTELSE AV DINA PERSONUPPGIFTER
Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är fel eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse,
radering eller komplettering. Under förutsättning att det stämmer överens med tillämplig lag, kommer
Sjöviks folkhögskola att tillmötesgå dina önskemål. Dock kan det finnas lagkrav som gör att vi inte alltid kan
radera dina personuppgifter direkt, i och med till exempel bokförings- och skattelagstiftning.

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY
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Sjöviks folkhögskola förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft
informeras du på www.sjovik.eu.

KONTAKTINFORMATION
Om du har frågor eller funderingar gällande dina personuppgifter och vår hantering av desamma, är du
välkommen att vända dig till Dataskyddsombud: therese.gossas@sjovik.eu, 0226-678 21 eller Sjöviks
folkhögskola: exp@sjovik.eu, 0226-678 00 (växel).

