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INTEGRITETSPOLICY
Behandlingen av personuppgifter
Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på
Åredalens folkhögskola. Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina
personuppgifter. Våra hanteringar av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande lag
angående hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Föreningen Åredalens folkhögskola är personuppgiftsansvariga enligt personuppgiftslagen
(1998:204) och GDPR.

Registrerade uppgifter
För dig som är anställd av Åredalens folkhögskola registreras namn, personnummer, samt
arbetsplatsrelaterad information som anställningsnummer, telefonnummer, organisatorisk
tillhörighet, närmast anhörig (frivilligt), grundlön samt fasta tillägg/avdrag. Medlemskap i
fackförening begärs in vid tillfällen då det krävs för att uppfylla arbetsrättsliga regler. I övriga
situationer registreras de uppgifter som du själv valt att lämna.
För dig som är deltagare på Åredalens folkhögskola registreras namn, personnummer,
telefonnummer, E-post, adress, folkbokföringskommun och utbildningsbakgrund. I övriga
situationer registreras de uppgifter som du själv valt att lämna. För att kunna ge deltagare med
särskilda behov rätt stöd så registrerar Åredalens folkhögskola känsliga personuppgifter med
förutsättning att deltagaren lämnar sitt samtycke. Dessa personuppgifter skyddas med hög
säkerhet.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter
Uppgifter registreras i de system som Åredalens folkhögskola handhar och som används för att
arbetsgivaren ska kunna fullfölja sina skyldigheter enligt anställningsavtal, mot myndigheter och ge
den anställde tillgång till beslutade förmåner. Uppgifterna kan också registreras i olika delar av
Åredalens folkhögskolas system för att den anställde ska kunna utföra arbetet.
Deltagarnas uppgifter registreras i de system som Åredalens folkhögskola handhar och som
används för att skolan ska kunna fullfölja sina skyldigheter enligt folkbildningsrådets villkor, mot
myndigheter och landsting.

Utlämnande av personuppgifter
Uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part som utför tjänster som berör din anställning/
skolgång samt till de som hanterar förmåner för de anställda.
Arbetsrelaterade kontaktuppgifter kan även lämnas ut till kunder, deltagare och leverantörer. Dessa
är då skyldiga att följa Åredalens folkhögskolas instruktioner för behandling av personuppgifterna
och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra

ändamål än vad som omfattas av instruktionen. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta
tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.
Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning
eller myndighets beslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Åredalens folkhögskola behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att kunna fullgöra
åtaganden under anställningstiden/skolgången. Viss information sparas under begränsad tid (så
länge de behövs), andra tills anställningen upphör/deltagaren avslutar studierna. Anställningsavtal,
uppsägningsdokument, intyg samt betyg sparas så länge föreningen finns i någon form enligt
arkivlagen och folkbildningsrådets villkor. Arbetsrelaterade kontaktuppgifter kommer vid avslutad
anställning kommuniceras med kunder och leverantörer för radering.

Kontakt
Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Åredalens folkhögskola kontakta oss
per E-post info@aredalensfhsk.se eller på adressen Åredalens folkhögskola, 837 96 Undersåker.

Registerutdrag och rättelser
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Åredalens
folkhögskola. Du ska i sådant fall begära detta genom att kontakta oss per E-post
info@aredalensfhsk.se.

