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Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj, 2018, 

börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. För att du ska 

känna dig trygg med hur vi på Sickla skola behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som 

gäller. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår hantering av personuppgifter. Det medför att vi 

regelbundet uppdaterar informationen. Vi rekommenderar därför att återbesöka detta dokument med 

jämna mellanrum. Vid eventuella större förändringar informerar vi alltid detta genom 

Schoosloft/Infomentor och på vår hemsida.  

 

 

Behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR 

Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) och gäller som lag 

i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta 

syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för hur personuppgifter behandlas.  

 

Dataskydd och dokumenthantering 

För att kunna bedriva grundskoleverksamhet så behöver Sickla skola hantera och behandla 

personuppgifter. Sickla skola (Nacka kommun org.nr 21 20 00-0167) är personuppgiftsansvarig för de 

uppgifter skolan hanterar rörande elever, vårdnadshavare och anställda. Sickla skola värnar om våra 

elever, vårdnadshavare och anställdas integritet och säkerhet. 

 

När vårdnadshavare accepterar erbjudande om plats för sitt/sina barn på Sickla skola, samt när 

personal undertecknar anställningsavtalet accepterar man skolans personuppgiftsbehandling.  

 

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår hantering av personuppgifter.  

 

Radering av data innehållandes personuppgifter 

Sickla skola har utarbetat en rutin för radering av såväl den fysiska som den digitala 

dokumentationen. Vi sparar mail, dokument och annan digital information på skolans utrustning i upp 

till två år innan den raderas. När en elev eller anställd avslutar sin skolgång/anställning på Sickla 

skola raderas all data som individen själv har producerat inom två månader från slutdatumet. 

Undantag finns i de fall då Sickla skola är skyldig enligt lag att behålla information innehållande 

personuppgifter eller när det förekommer ett tydligt syfte och ändamål med att information behöver 

sparas.  

 

All digital utrustning på Sickla skola använder kryptering för att försvåra informationsläckage vid till 

exempel stöld eller obehörig tillgång till utrustningen. Innan förbrukad utrustning återvinns,  raderas 

allt innehåll på eventuell lagringsmedia samt att mediet fysiskt destrueras. Vid extern reparation av 

skolans utrustning raderas enheten på all data innan den skickas till reparatör. 

 

Tjänster och externa leverantörer där personuppgifter hanteras 

Följande leverantörer får hantera personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträden för Sickla 

skola. 

 

(Senast uppdaterad: 2020-10-20) 
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Administrativa tjänster  Beskrivning/Syfte Typ av personuppgifter 

Google Suits for education 
 

Plattform för uppgifter samt 
kommunikation mellan elever och 
lärare.  

Namn, mailadress  
personliga dokument  

nacka.se (mail) Plattform för kommunikation mellan 
personal och vårdnadshavare samt 
intern kommunikation.  
 

Namn, mailadress 
 
 

Schoolsoft/Infomentor Plattform för kommunikation mellan 
vårdnadshavare och personal. 
Arkiveras i  enlighet med Nacka 
kommuns dokumenthanteringsplan.  

Kontaktuppgifter, personnummer, 
resultat, frånvaro, betyg, IUP 

Nacka 24 Plattform för hantering av intag av 
elever.  

Personlig information till 
vårdnadshavare och elever. Namn, 
kontaktuppgifter, personnummer. 

- Ledighetsansökningar 
- Modersmålsansökan 
- Busskortansökan 
- IKE  
- SOS-blanketten 

Arkiveras på skolexpeditionen i ett (1) 
exemplar och makuleras vid läsårets 
slut eller i enlighet med Nacka 
kommuns dokumenthanteringsplan.  

Personlig information till 
vårdnadshavare och elever. Namn, 
kontaktuppgifter, personnummer.  

Kränkningsanmälan Rapporteras till rektor för utredning 
och åtgärder. 
 
Rapporteras till huvudman i enlighet 
med Skollag. 

Namn 
 
 
Avidentifierat 

Fritidsklubben/avtal Arkiveras i skolexpeditionen i ett (1) 
exemplar och makuleras när eleven 
ej längre går på klubben.  

Namn, kontaktuppgifter till 
vårdnadshavare och elever 

PMO Journalsystem för skolhälsovården. Kontaktuppgifter, namn, 
personnummer, medicinsk data. 

Åtgärdsprogram  Arkiveras i arkivskåp på 
expeditionen, i journalsystemet PMO 
samt en kopia hos 
specialpedagogen. Kopia till VH 
lämnas ut om så önskas.  Arkiveras i 
enlighet med Nacka kommuns 
dokumenthanteringsplan. 

Namn, personnummer, pedagogisk 
och social data.  

Specialkost  Upprättas i hälsosyfte. Informationen 
finns tillgänglig endast för 
skolrestaurangens personal.  

Namn, medicinsk data 

Lärarkalendrar Arkiveras av berörd lärare och 
makuleras när läraren inte längre 
undervisar eleven. 

Namn, kontaktuppgifter, resultat, 
bedömningar, betyg.  
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Klasslistor och 
gruppindelningar 

Listor för undervisningsgrupper, 
utdrag av klasslistor vid utflykter mm. 
Makuleras omgående när behovet 
inte kvarstår.   

Namn, kontaktuppgifter. 

Läromedel och pedagogiska 
tjänster 

Beskrivning/syfte Typ av personuppgifter 

- NOMP 
- NE.se 
- Lexia 
- Scratch 
- Clio 

Pedagogiska appar och program som 
elever använder i skolarbetet. 

Mailadress 

- RUK Resultat- och utvecklingskonferens Namn och årskurs 

Övriga tjänster Beskrivning/syfte Typ av personuppgifter 

Telefoni Samtal, sms, telefonsvarare Telefonnummer, 
telefonmeddelanden 

Svenskt skolfoto Skolkatalog/skolfotografering. 
Arkiveras i enlighet med Nacka 
kommuns dokumenthanteringsplan. 

Namn 

SCB Inrapportering av resultat av betyg, 
nationella prov, antal elever mm. 

Namn, personnummer 

Instagram Socialamedier. 
Synliggöra aktiviteter på skola och 
fritidshem. 

Inga bilder eller personuppgifter (om 
inte särskilt medgivande lämnats till 
skolan). 

 

 

 


