SAMMANFATTANDE BESKRIVNING ÖVER
PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGAR
Ändamål

Behandlingar som utförs

Elevernas utbildning generellt
inom utbildningsverksamhet

Personuppgifter om elever
behandlas inom skolväsendet
(gymnasieskola,
gymnasiesärskola,
vuxenutbildning och
yrkeshögskola) för att kunna
planera, genomföra och följa
upp deltagarnas utbildning.

Kategorier av
personuppgifter
•
•
•
•
•

Namn
Personnummer
Adress
Vårdnadshavare (i
förekommande fall)
Kontaktuppgifter till
vårdnadshavare

Laglig grund: Allmänt intresse
Ändamål

Behandlingar som utförs

Behandling vid mottagande
och erbjudande av plats inom
utbildningsverksamhet

Vid mottagande och
erbjudande av plats i
utbildning behandlas elevens
namn, personnummer, adress,
vårdnadshavare (för icke
myndigt barn/elev), samt
kontaktuppgifter till dessa.
Inför mottagandet i vissa
skolformer, t.ex.
gymnasiesärskolan och
särskild utbildning för vuxna
behandlas också känsliga
personuppgifter.

Kategorier av
personuppgifter
•
•
•
•
•
•

Namn
Personnummer
Adress
Vårdnadshavare
Kontaktuppgifter till
vårdnadshavare
Utredningar som ligger
till grund för
mottagande i
gymnasiesärskolan och
särskild utbildning för
vuxna.

Laglig grund: Allmänt intresse

Ändamål

Behandlingar som utförs

Behandling inom
utbildningsverksamhet med
elevadministrativt syfte

Personuppgifter om deltagare
behandlas för
elevadministrativa ändamål,
till exempel vid skapande av
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Kategorier av
personuppgifter
•
•
•

Namn
Personnummer
Adress

klasslistor, kurslistor och
undervisningsgrupper.

•
•

I skolorna behandlas elevers
personuppgifter i samband
med att närvaro respektive
frånvaro registreras.

•
•
•

Vårdnadshavare
Kontaktuppgifter till
vårdnadshavare
Klasstillhörighet
Gruppindelning
Kursindelning

I skolbiblioteken behandlas
elevernas personuppgifter för
att personalen ska kunna ha
kontroll över vilka böcker som
är utlånade till vem.
Laglig grund: Allmänt intresse
Ändamål

Behandlingar som utförs

IT-plattformar för dagligt
pedagogiskt och administrativt
arbete

De administrativa
skolsystemen är integrerade
med funktioner för det dagliga
pedagogiska och
administrativa arbetet för
lärare med till exempel,
elevscheman och
kommunikation mellan lärare
och elev. Elevernas
personuppgifter behandlas
också när eleverna får ett
konto hos kommunen eller får
en bärbar dator. En lärare kan
också anvisa eleverna till att
lämna in en elevuppgift via en
lärplattform (Vklass) för att
kunna följa upp målen samt
inför upprättande av skriftliga
omdömen.

Kategorier av
personuppgifter
•
•
•
•
•
•
•
•

Namn
Personnummer
Adress
E-postadress
Vårdnadshavare
Kontaktuppgifter till
vårdnadshavare
Lärares namn och
kontaktuppgifter
Prestationsmätningar

Laglig grund: Allmänt intresse
Ändamål

Behandlingar som utförs
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Kategorier av
personuppgifter

Foto för publicering på
hemsida eller i sociala medier

Skolan kan komma att vilja
publicera foto/film på
barn/elever på sin hemsida
eller i sociala medie-kanaler.

•
•

Bild på elev
Namn

Laglig grund: Samtycke

Ändamål

Behandlingar som utförs

Betygsättning

Inför betygssättning behandlas
personuppgifter och
prestationsmätningar,
prestationsmätningarna kan se
ut på olika sätt men ingår i
skolans dagliga pedagogiska
arbete. Själva betygssättningen
innehåller också
personuppgifter, t.ex. i
betygsregister behandlas
elevernas personuppgifter i
form av namn, personnummer
och betyg i ämnen, kurser och
gymnasiearbete.

Kategorier av
personuppgifter
•
•
•
•

Namn
Personnummer
Adress
Prestationsmätning

Laglig grund: Myndighetsutövning
Ändamål

Behandlingar som utförs

Beslut om stödåtgärder

När en skola utreder och
beslutar om stödåtgärder
behandlas personuppgifter.
Vidare kan åtgärdsprogram
innehålla uppgifter om en
elevs hälsa.

Kategorier av
personuppgifter
•
•
•
•
•
•

Laglig grund: Myndighetsutövning

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

Namn
Klass
Personnummer
Prestationsmätningar
Kartläggning och
behovsbedömning
Elevens hälsa och
hälsotillstånd

Ändamål

Behandlingar som utförs

Elevhälsa

I samband med allmänna
hälsokontroller som ska
erbjudas i vissa skolformer,
vid enskilt bokade möten med
skolsköterska eller vid
specialpedagogiska insatser
behandlas personuppgifter.

Kategorier av
personuppgifter
•
•
•
•
•
•
•
•

Namn
Klass
Personnummer
Adress
E-postadress
Vårdnadshavare
Kontaktuppgifter till
vårdnadshavare
Elevens hälsa och
hälsotillstånd

Laglig grund: Rättslig förpliktelse
Ändamål

Behandlingar som utförs

Beslut om disciplinära
åtgärder

Med sådana behandlingar
avses utvisning, kvarsittning,
tillfällig omplacering inom
skolenheten, tillfällig placering
vid annan skolenhet,
avstängning och
omhändertagande av föremål.
Även utvisning ur
undervisningslokalen och
avstängning. Det kan i vissa
fall vara nödvändigt att
behandla en uppgift om bl.a.
lagöverträdelser (t.ex.)
narkotikabrott.

Kategorier av
personuppgifter
•
•
•
•
•
•
•

Namn
Klass
Personnummer
Adress
Vårdnadshavare
Kontaktuppgifter till
vårdnadshavare
Lagöverträdelser

Laglig grund: Myndighetsutövning

Ändamål

Behandlingar som utförs

Utbetalning av ersättning till
kommunala och fristående
verksamheter från
hemkommunen

Sammanställning av inskrivna
elever månadsvis som ligger
till grund för utbetalning till
kommunala eller fristående
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Kategorier av
personuppgifter
•
•
•
•

Namn
Klass
Personnummer
Skola

verksamheter i, eller utanför
Kungsbacka kommun.
Laglig grund: Allmänt intresse
Ändamål

Behandlingar som utförs

Handläggning och
Handlägga ansökan om
genomförande av insatser
ekonomiskt bistånd samt utreda
inom social omsorg enligt:
och placera enligt LVU
- Socialtjänstlag 2001:453
(SoL),
- Lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga
1990:52 (LVU)

Kategorier av
personuppgifter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laglig grund: Myndighetsutövning

Ändamål

Behandlingar som utförs

Handläggning och
genomförande av insatser
inom etableringsverksamhet.

I samband med etablering blir
personer anvisade till
kommunen, som har ett ansvar
att ordna med bostad samt ge
stöd mellan personerna och
olika aktörer i samhället samt
upprättande av
etableringsplan.
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•

Namn
Kontaktuppgifter
Personliga omdömen
Övriga omdömen
Ras/etniskt ursprung
Religiös/Filosofisk
övertygelse
Hälsoinformation
Sexualliv eller sexuell
läggning
Brott
Fritext, utredningstext
och
journalanteckningar
Personnummer

Kategorier av
personuppgifter

•
•
•

•

Namn
Kontaktuppgifter
Känsliga uppgifter
förekommer i den mån
det utgör grund i
ärendet, till exempel
ras/etniskt ursprung.
Fritext, utredningstext
och
journalanteckningar

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

Ändamål

Behandlingar som utförs

Handläggning och
genomförande av insatser
inom arbetsmarknad och det
kommunala aktivitetsansvaret
som berör ungdomar som inte
fyllt 20 år och som aldrig har
påbörjat, har avbrutit eller inte
fullföljt sin
gymnasieutbildning.

Att genomföra stöd
vidarbetssökande och aktiva
insatser för personer som är
anvisade från
Arbetsförmedlingen, enheten
för Myndighet, de som
frivilligt skriver in sig samt
ungdomar som berörs av det
kommunala aktivitetsansvaret.

•

födelsedatum

Kategorier av
personuppgifter
•
•
•
•
•
•
•

Namn
Kontaktuppgifter
Ras/etniskt ursprung
Religiös/Filosofisk
övertygelse
Hälsoinformation
Brott
Fritext, utredningstext
och
journalanteckningar
Personnummer

Laglig grund: Allmänt intresse (anvisade från Arbetsförmedlingen och enheten för myndighet)
Samtycke (de som frivilligt skriver in sig) Rättslig förpliktelse (Kommunala aktivitetsansvaret)
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