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Personuppgiftsbehandling – Fria Emilia 

Friskola Fria Emilias Ekonomiska förening är personuppgiftsansvarig 

 
Din trygghet är viktig för oss 
Oavsett om du är elev, vårdnadshavare eller medarbetare vill vi på Fria Emilia att du 
ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. 
Nedan kan du läsa om vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det och vad vi 
gör för att skydda dem. 
 
Fria Emilia respekterar din integritet och kommer att skydda alla uppgifter om dig 
som vi behandlar. Alla uppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar och 
dataskydd. 
 
Om dataskyddsförordningen 
Dataskyddsförordningen är en ny lag som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den är EU-
gemensam och ersätter den gällande personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att skydda 
varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid 
behandling av personuppgifter. Nedan kan du läsa mer om vad Fria Emilia gör för att 
skydda din integritet och vilka rättigheter du har. 
 
Lagens sex grundprinciper 
Dataskyddsförordningen har sex grundprinciper: 
 
Laglighet – uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. 
 
Ändamålsbegränsning – uppgifterna får bara samlas in för särskilda, uttryckligen 
angivna och berättigade ändamål. De får inte heller behandlas för något som inte är 
förenligt med dessa ändamål 
 
Uppgiftsminimering – uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och man ska inte 
samla in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för det angivna ändamålet. 
 
Korrekthet – uppgifterna ska vara riktiga och om nödvändigt uppdaterade. 
 
Lagringsminimering – uppgifterna får inte behandlas under längre tid än vad som är 
nödvändigt med hänsyn till ändamålen. 
 
Integritet och konfidentialitet – uppgifterna får bara behandlas om de kan skyddas 
på ett lämpligt sätt. 
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Personuppgiftsbiträde 
Ett viktigt krav i den nya lagstiftningen är att den som behandlar personuppgifter ska 
kunna visa att man följer bestämmelserna i lagen. Det gäller oavsett om man 
behandlar personuppgifterna själv eller om man överlåter behandlingen till en 
samarbetspartner. Därför tecknar Fria Emilia personuppgiftsbiträdesavtal med alla 
leverantörer som på något sätt behandlar personuppgifter åt oss. 

 

Elev 
Nedan kan du se vilka typer av personuppgifter som vi hanterar. Dina 
personuppgifter behandlas för olika ändamål och utifrån rättsliga grunder, såsom 
fullgörande av avtal, fullgörande av rättslig förpliktelse, intresseavvägning och 
samtycke. 
 
Detta är endast en introduktion. Har du mer detaljerade frågor, 
kontakta info@friaemilia.se 
 
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen 
För att säkerställa att du får en utbildning av hög kvalitet behöver Fria Emilia hantera 
dina personuppgifter. Vi behöver bland annat ditt namn, personnummer och adress. 
Inom ramen för elevhälsan behöver vi kunna behandla olika uppgifter om din hälsa. 
 
Beskrivning av kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter 
Inskrivna elever i Fria Emilia År F – 9 samt skolbarnomsorg. 
 
Kategorier av personuppgifter 
För elever behandlar vi olika typer av personuppgifter:  
 
Namn, adress, E-post adress, telefonnummer, personnummer, klass, vistelsetid 
fritids, och modersmål. 
 
Skriftliga bedömningar, IUP, betyg, resultat nationella prov och olika typer av 
diagnoser ex. vis DLS, inlämnade uppgifter. Dokumentationer, anteckningar och 
foto/film kring lärande, anteckningar EGT, utvärderingar, uppföljningar/analyser, 
närvaro/frånvaro, incidenter/tillbudsrapport, diskriminering/kränkande behandling, 
orosanmälningar till socialtjänst 
 
Specialpedagogiska behov, åtgärdsprogram, extra anpassningar, elevhälsoteamets 
anteckningar, elevhälsans testmaterial, elevhälsans utredningar, pedagogiska 
kartläggningar. 
 
Medicinska journalanteckningar, medicinsk anamnes, samt eventuella psykologiska 
journalanteckningar, kuratorsanteckningar, psykosocial status, psykologisk anamnes, 
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egenvård - medicinska behandlingsscheman, dokumentation vägledningssamtal, 
vårdgivarens avvikelserapport. 
 
IP-adress, Access rättigheter (användarnamn/lösenord) och loggdata  
 
Specialkost 
 
Kommunens utbetalningsunderlag, ersättning (skolpeng),  
 
Klagomålsärenden 
 
Personuppgiftsbiträden: 
Vi har också utomstående företag som behandlar dina personuppgifter. Bland annat: 
InfoMentor, PMO, Inläsningstjänst 
 
Dina personuppgifter delas med olika utomstående organisationer, bl.a. 
Socialtjänsten 
Kommunarkiv 
Kommunala gymnasieantagningar 
 
Personuppgifter överförs inte till tredje land eller till internationella organisationer. 
 
Mina rättigheter 
Som elev har du alltid rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen 
av dina personuppgifter, varför din skola behöver behandla dem, hur länge och vad 
de ska användas till. 
 
Ovan kan du se vilka typer av personuppgifter vi samlar in. Vi behöver dem för att 
kunna fullfölja vårt uppdrag som utbildningsgivare. Fria Emilia kommer att radera 
dina personuppgifter när de inte längre behövs för det syfte de samlades in för. Det 
finns dock ett antal personuppgifter som vi behöver behandla så länge som du är elev 
hos oss. Inga personuppgifter sparas längre än nödvändigt. Vissa uppgifter måste vi 
spara för att uppfylla lagar och avtal även efter att du slutat, t ex slutbetyg. 
 
Under vissa omständigheter har du också rätt att få dina personuppgifter raderade 
eller ändrade, exempelvis om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in 
för, eller om du ångrar ett samtycke som du tidigare har gett. 
 
Du har även rätt att klaga på hur din skola hanterar dina personuppgifter, och du kan 
när som helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter din skola 
behandlar om dig. I dessa fall, vänd dig i sådana fall till info@friaemilia.se 
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Vårdnadshavare 
Nedan kan du se vilka typer av personuppgifter som vi hanterar. Dina 
personuppgifter behandlas för olika ändamål och utifrån rättsliga grunder, såsom 
fullgörande av avtal, fullgörande av rättslig förpliktelse, intresseavvägning och 
samtycke. 
 
Har du mer detaljerade frågor kontakta, info@friaemilia.se 
 
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen 
För att säkerställa att ditt barn får en utbildning av hög kvalitet behöver Fria Emilia 
hantera dina personuppgifter. Vi behöver bland annat ditt namn, adress, 
telefonnummer, mejladress och personnummer för att kunna ha kontakt med dig och 
för att säkerställa att du får adekvat information om ditt barns utbildning. 
 
Beskrivning av kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter. 
Vårdnadshavare till elever inskrivna på Fria Emilia år F-9 samt skolbarnomsorg 
 
Kategorier av personuppgifter 
För vårdnadshavare behandlar vi olika typer av personuppgifter: Namn, 
personnummer, adress, telefonnummer, mejladress, barn och klasstillhörighet, 
vistelsetid fritids, underlag för fritidsavgift, access rättigheter 
(användarnamn/lösenord till InfoMentor). Det kan också handla om kontakter med 
exempelvis som BUP och NEP samt vid orosanmälan till socialtjänst. 

Personuppgiftsbiträden som vi använder för att behandla dina personuppgifter 
Dina personuppgifter behandlas av utomstående företag på uppdrag av oss, 
exempelvis InfoMentor. 
 
Personuppgifter överförs inte till tredje land eller till internationella organisationer. 
 
Mina rättigheter 
Som vårdnadshavare har du alltid rätt att få information om vem som ansvarar för 
behandlingen av dina personuppgifter, varför din skola behöver behandla dem, hur 
länge och vad de ska användas till. 
 
Fria Emilia kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre behövs för det 
syfte de samlades in för. Inga personuppgifter sparas längre än nödvändigt. Vissa 
uppgifter måste vi spara för att uppfylla lagar och avtal.  
 
Under vissa omständigheter har du också rätt att få dina personuppgifter raderade 
eller ändrade, exempelvis om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in 
för, eller om du ångrar ett samtycke som du tidigare har gett. 
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Du har även rätt att klaga på hur vi skola hanterar dina personuppgifter, och du kan 
när som helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter din skola 
behandlar om dig. I dessa fall, vänd dig till info@friaemilia.se 
 
 

Medarbetare 
I rollen som arbetsgivare behöver Fria Emilia hantera dina personuppgifter. Det är 
bland annat för att kunna kommunicera med myndigheter, följa lagstiftning och 
kollektivavtal, samt för att du ska kunna använda de administrativa system som 
behövs i ditt arbete. 
 
Nedan kan du se vilka typer av personuppgifter som vi hanterar. Dina 
personuppgifter behandlas för olika ändamål och utifrån rättsliga grunder, såsom 
fullgörande av avtal, fullgörande av rättslig förpliktelse, intresseavvägning och 
samtycke. 
 
Detta är endast en introduktion. Har du mer detaljerade frågor, 
kontakta info@friaemilia.se  
 
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen 
Personuppgifterna ligger till grund för anställning, utbetalning av lön och 
pensionspremier och kontrolluppgifter. 
 
Beskrivning av kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter 
Kategorier av registrerade är ferie-, semester och timanställda. 
 
Kategorier av personuppgifter 
För anställd på Fria Emilia behandlar vi olika typer av personuppgifter, bland annat:  
Namn, adress, personnummer, telefonnummer, E-postadress, närmast anhörig 
kontaktuppgifter, CV, Utdrag ur belastningsregistret, lärarlegitimation, 
ledighetsansökningar, foto, bankkonto, skattsedel, sjukintyg, anteckningar från 
medarbetarsamtal. 
 
Personuppgiftsbiträden som vi använder för att behandla dina personuppgifter 
Vi har också utomstående företag som behandlar dian personuppgifter. Bland annat: 
InfoMentor, Nova software, Inläsningstjänst. 
 
Mottagare av personuppgifter 
Skatteverket, Collectum, FFT, sjukvårdsförsäkring, Bankgirot. SCB, Statistiska 
Centralbyrån, för undersökningar med uppgiftsplikt, Försäkringskassan eller annan 
myndighet efter begäran. 
 
Personuppgifter överförs inte till tredje land eller till internationella organisationer. 
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Mina rättigheter 
Du har alltid rätt att få information om varför Fria Emilia behöver behandla dina 
personuppgifter, vem som ansvarar för att de förvaras på ett säkert sätt, hur länge de 
ska förvaras och vad de ska användas till. Du har också rätt att få information om 
vilken rättslig grund som finns för att vi ska få behandla dina personuppgifter. 
 
Ovan kan du se vilka typer av personuppgifter vi samlar in. Fria Emilia kommer att 
radera dina personuppgifter när de inte längre behövs för det syfte de samlades in 
för. Det finns dock ett antal personuppgifter som vi behöver behandla så länge som 
du är anställd hos oss. Vi behöver dem för att kunna fullfölja vårt uppdrag som 
arbetsgivare. Inga personuppgifter sparas längre än nödvändigt. Vissa uppgifter 
måste vi spara för att uppfylla lagar och avtal även efter att du slutat, t ex 
anställningsavtal. 
 
Du har även rätt att klaga på hur Fria Emilia hanterar dina personuppgifter, och du 
kan även begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter som Fria Emilia 
behandlar. Kontakta i sådana fall info@friaemilia.se 
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