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Detta innebär Dataskyddsförordningen för dig som registrerad 

Tillämpning och revidering  
Denna policy gäller för all personrelaterad datahantering inom skolans verksamhet. Det 
är Eskilstuna folkhögskolas rektor som ansvarar för att behandlingen av personuppgifter 
följer denna policy. Policyn uppdateras vartannat år.  

Organisation och ansvar  
Skolledningen har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den 
implementeras och följs i verksamheten. I Landstinget Sörmland är det nämnden för 
kultur, utbildning och friluftsverksamhet som är centralt ansvarig dataskyddsombud. På 
skolan är det rektor som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Alla 
medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy. 

Offentlighetsprincipen 
Eskilstuna folkhögskola är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som 
skickas till oss blir allmänna handlingar. 

Dataskyddsförordningen - GDPR (General Data Protection Regulation) 
Dataskyddsförordningen är framtagen för att skydda dina personuppgifter och din 
integritet. Dataskyddsförordningen ställer i korthet krav på att det finns ett godtagbart 
ändamål och en rättslig grund för behandling av dina personuppgifter, att inte fler 
personuppgifter än nödvändigt samlas in, att de inte lagras längre än nödvändigt, att de 
skyddas från obehörig åtkomst, att informationens korrekthet säkerställs, att det finns 
rutiner för hantering av incidenter som rör personuppgifter, samt att det vidtas tekniska 
och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.  

Hur behandlas den information som Eskilstuna folkhögskola samlar in? 
Skolan registrerar personuppgifter om skolans personal, deltagare samt sökande till 
studieplatser i skoladministrationsverktyget SchoolSoft. Vi kommer att använda en del av 
de personuppgifter som du fyllde i när du ansökte till skolan. Informationen hämtas från 
det konto du skapade i SchoolSofts ansökningsmodul, från ditt ansökningsformulär och 
de antagningsaktiviteter som du har genomgått. När du börjar dina studier kommer vi att 
behandla personuppgifter som framkommer under dina studieaktiviteter. 

SchoolSoft 
Som deltagare på Eskilstuna folkhögskola behandlas dina personuppgifter i SchoolSoft. 
Ändamålet med denna behandling är skoladministrativt. Behandlingen av dina 
personuppgifter sker på de rättsliga grunderna myndighetsutövning och utförande av 
uppgift av allmänt intresse. I SchoolSoft behandlas personuppgifter som är nödvändiga 
för att folkhögskolan ska kunna bedriva en rättssäker verksamhet. 
Landstinget Sörmland har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med SchoolSoft AB, som 
är leverantör av skolans administrativa tjänster. SchoolSoft ansvarar för att skydda de 
personuppgifter som sökande och Eskilstuna folkhögskola lägger in i systemet. 
SchoolSofts system finns i Sverige, vilket innebär att de uppfyller EUs krav på var 
personuppgifter tillhörande EU-medborgare får behandlas.  
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Vi delar din information med 

Leverantörer och underleverantörer   
Eskilstuna folkhögskola kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller 
underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften 
som framgår i den här policyn. Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR 
ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster. 

Myndigheter 
Eskilstuna folkhögskola kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter om 
vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.  

Skolan är dessutom förpliktigad att rapportera deltagarstatistik med mera till 
Folkbildningsrådet via SCB och till sådana kommuner, regioner och landsting som 
finansierar specifika delar av vår verksamhet. I vissa fall har vi uppdragsgivare som 
Arbetsförmedlingen som vi är rapporteringsskyldiga till. Söker du studiemedel måste vi 
rapportera vår verksamhet till CSN. 

Personuppgifter som samlas in och vad de används till  
Vi behöver din adress, ditt telefonnummer och din e-post för att kunna kontakta dig. Vi 
registrerar ditt namn, personnummer och adress för att säkerställa att du är du och för att 
rapportera till Folkbildningsrådet, landstingen och Centrala studiestödsnämnden (CSN), 
något som vi är skyldiga att göra för att få statsbidrag till att anordna våra utbildningar.  

Om du uppger att du har funktionsnedsättningar, ohälsa, inlärningssvårigheter eller 
annan känslig information som har betydelse för din studiesituation, så behandlar vi 
detta för att anpassa undervisningen och ge dig det stöd du behöver. Vi är extra 
noggranna med behörigheter till och säkerheten runt behandlingen av denna information 
då den är känslig. Vi rapporterar även anonym statistik om funktionsnedsättningar till 
Specialpedagogiska skolmyndigheten för att få ekonomiskt bidrag till att betala skolans 
specialpedagog samt att ha möjlighet till högre personaltäthet.  

SchoolSoft används för närvarokontroll, intern kommunikation och skoladministration. 
(Exempelvis klass- och kurslistor samt rapporter till Folkbildningsrådet, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, landstingen och CSN).  

Behöriga administratörer på skolan kan återställa ditt användarnamn och lösenord på 
SchoolSoft. De har också tillgång till registrerade uppgifter och användarstatistik.  

Tillgång till personuppgifter   
Eskilstuna folkhögskola använder behörighetsfunktioner i Schoolsoft för att begränsa 
tillgången till personuppgifter till behörig personal utifrån personuppgiftsbehandlingens 
ändamål.  

Personuppgiftsbiträden  
För att säkerställa att deltagare och personal har tillgång till säkra, tillförlitliga och flexibla 
IT-tjänster som behövs för att erbjuda en välfungerande utbildning och 
skoladministration, har Eskilstuna Folkhögskola slutit avtal med SchoolSoft och Apple 
som agerar som personuppgiftsbiträden åt Eskilstuna folkhögskola. Dessa företag 
erbjuder molntjänster, vilket innebär att du kommer åt tjänsterna genom inloggningar via 
internet.  

Gallring   
Personuppgifter (namn, adress, telefonnr. och e-post) som lämnas i samband med 
anmälningar till utbildningar och konferenser sparas bara så länge som det krävs för 
administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. Bilagor 
till din ansökan gallras när du avslutar dina studier hos oss. Eftersom vi tar betalt för 
material och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler. Dina 
läsårs- och behörighetsintyg sparas i 50 år. 
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Rättigheter 

Rätten till tillgång 
Du som registrerad har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära ut vilka 
uppgifter vi har registrerade om dig.  

Rätten till rättelse 
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade. Du kan även få 
personuppgifter kompletterade om de är ofullständiga.  I de fall du inte själv har möjlighet 
att rätta informationen kontaktar du skolans expedition. 

Rätten till begränsning 
Du har rätt att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade när de inte 
längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in. Personuppgifter raderas 
rutinmässigt efter en viss tidsperiod.   

I andra fall finns legala skyldigheter för Eskilstuna folkhögskola som hindrar oss från att 
omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och 
skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från arbetsrättslig och 
från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga 
att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala 
skyldigheter. 

För att begära begränsning av behandling kontakta personuppgiftsansvarig. Du har rätt 
att återkalla ditt samtycke. Återkallande av samtycke för behandling av uppgifter gäller 
inte uppgifter som behövs för rapportering till myndigheter, underlag enligt 
bokföringslagen eller underlag för studeranderättslig tvist angående antagning.  

Rätten att göra invändningar 
Du som registrerad har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina 
personuppgifter. För att invända mot behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se 
kontaktuppgifter nedan. 
 
Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål 
rapporteras till dataskyddsansvarig som senast inom 72 timmar ska bedöma om 
incidenten behöver anmälas till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder 
med anledning av incidenten.   

Rätten att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet 
Du som registrerad har rätt att klaga på den behandling av dina personuppgifter som 
görs om du anser att den strider mot Dataskyddsförordningen. Den tillsynsmyndighet i 
Sverige som hanterar dessa klagomål är Integritetsskyddsmyndigheten. 

Namn och kontaktuppgifter till: 
 
Personuppgiftsansvarig: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet inom 
Landstinget Sörmland; Åsa Kratz, ordförande; 070-176 32 14 
 
Dataskyddsansvarig: Daniel Berton, rektor; daniel.berton@dll.se 

Kontaktperson för ändringar: Pia Hendén Laine pia.henden.laine@dll.se 
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