Montessoriförskolan Tjäderns personuppgiftspolicy
Från och med den 25 maj 2018 träder nya Dataskyddsförordningen i kraft. Nedan kan du läsa om
hur vi på Montessoriförskolan Tjädern hanterar dina personuppgifter.

1. Personuppgiftspolicyns omfattning
Nedan beskrivs hur Montessoriförskolan Tjädern, org.nr 769600-2422, med adress Storgatan 30,
275 75 Lövestad, (”Tjädern”, ”oss” eller ”vi”), behandlar personuppgifter om dig.
Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina
personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.
I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla
och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt
vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår
personuppgiftspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.
Vänligen notera att denna personuppgiftspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka Tjädern
är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina
personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter,
eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina
personuppgifter.
Dessa bestämmelser kring vår hantering av personuppgifter tillämpas när vi behandlar
personuppgifter inhämtade från dig. Vi kan även komma att inhämta uppgifter om dig från
kommunen, eller andra offentliga källor. I dessa fall kommer vi att informera dig om vår behandling
av dina personuppgifter vid vår första kontakt med dig.

2. Personuppgifter som behandlas
Om dig som kontaktperson kan vi komma att hantera följande personuppgifter:
(a) ditt namn;
(b) ditt yrke;
(c) din arbetsplats namn;
(d) din arbetsgivares telefonnummer och adress;
(e) din e-postadress och telefonummer; och
(f) ett fotografi av dig som styrker att du är vårdnadshavare/tillåten att hämta barnet
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Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder
Avseende dig som kontaktperson hos oss behandlar vi dina personuppgifter för ändamålen att
kunna nå dig under ditt barns vistelsetid på förskolan, för att kunna skicka ut fakturor, kommunicera
med dig som kontaktperson, kunna skicka in rapporter till kommunen om vilka barn som vistas på
förskolan som grund för skolpengen samt utifrån barnets rättssäkerhet administrera information som
är viktig för förskolan såsom vem som får hämta barnet samt medicinering. Behandlingen sker på
basis av vårt berättigade intresse av att effektivisera vår verksamhet och vår kontakt med kunder
och leverantörer för ovan nämnda ändamål.
Avseende dig som besökare på vår app/blogg/hemsida behandlar vi dina personuppgifter för
ändamålet att kunna anpassa visningen av app/blogg/hemsidan. Behandlingen sker på basis av vårt
berättigade intresse att förbättra app/hemsidan samt för marknadsföring.

4. Lagring av personuppgifter
Avseende dig som kontaktperson till oss lagrar vi dina personuppgifter så länge som det är
nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen, dvs tills den dagen ert barn inte längre är
inskriven hos oss.
I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med
behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så
anonymiseras eller raderas uppgifterna.
Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra
det enligt lag. Exempel på detta är personuppgifter som är nödvändiga att behandla för att
säkerställa korrekt bokföring. Dessa uppgifter sparas i tio år efter det att bokföringshändelsen
inträffat.

5. Mottagare
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. kommunen,
SCB samt föreningens styrelse som arbetar med fakturaadministration eller IT- och molntjänster. I
sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas
endast i enlighet med denna personuppgiftspolicy.
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6. Dina rättigheter
Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång
till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har
även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga
personuppgifter.
Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om
personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in,
eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex.
bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under
den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.
Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av
Tjäderns berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger
tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för
direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina
personuppgifter för det ändamålet.
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.
Du har också rätt att lämna in klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till
Integritetsskyddsmyndigheten.

7. Tillägg och ändringar
Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna personuppgiftspolicy. Om vi gör det kommer
vi att att maila den till samtliga. Om så sker så ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade
personuppgiftspolicyn.
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8. Kontakta oss
För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer
dig enligt ovan, är du välkommen att kontakta oss på info@tjadern.se.

Denna personuppgiftspolicy gäller från och med den 25 maj 2018
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