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 Personuppgifter elev  
Personnummer 

 

Efternamn Förnamn 

Adress Postnummer Ort 

Telefon bostad (även riktnummer), telefon mobil E-postadress 

Hemkommun 

 
 Valt program 

 Naturvetenskapsprogrammet, NAWNAVE 

 Naturestetprogrammet, NAWALVE 

 Estetiska programmet, ESWALVE 

 
 Personuppgifter vårdnadshavare  

    Efternamn    Förnamn 

    Adress    Postnr Ort Telefon bostad (även riktnummer) 

 E-postadress     Telefon arbete (även riktnum-

mer) 

Telefon mobil 

 
 Personuppgifter vårdnadshavare  

    Efternamn    Förnamn 

    Adress    Postnr Ort Telefon bostad (även riktnummer) 

    E-postadress     

     

   Telefon arbete (även riktnum-

mer) 

Telefon mobil 

 
 Kostval - Specialkost             

Fyll i särskild blankett! 

 
Mer information finner ni på hemsidorna www.waldorfgymnasiet.se och www.waldorfumea.se 

 
 

 Underskrift elev                                                            Underskrift målsman 
Ort och datum Ort och datum 

Namnteckning Namnteckning 

 

  Kommunens regler om modersmål, nyanlända barn och elever 
http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/modersmal/modersmalsundervis-
ningigymnasieskolan.4.65c1214d14f38ac155319d4e.html 

 
 

 Skolans noteringar 

 

 

 
 

http://www.waldorfgymnasiet.se/
mailto:info@waldorfumea.se
http://www.waldorfgymnasiet.se/
http://www.umea-waldorfskola.ac/
http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/modersmal/modersmalsundervisningigymnasieskolan.4.65c1214d14f38ac155319d4e.html
http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/modersmal/modersmalsundervisningigymnasieskolan.4.65c1214d14f38ac155319d4e.html
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Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft som lag i alla EU:s medlemsländer. GDPR ersät-
ter den nu gällande personuppgiftslagen (PuL). Förordningen är till för att skydda den enskildes personuppgifter 
och på så vis stärka den personliga integriteten. 
Oavsett om du är elev, vårdnadshavare eller medarbetare hos oss så vill vi att du ska känna dig trygg med att vi 
hanterar dina personuppgifter på ett säkert och integritetsskyddande sätt.  

 
Syftet med denna policy är att säkerställa att Umeå Waldorfskola  hanterar dina personuppgifter i enlighet med 
EU:s dataskyddsförordning, GDPR.  
 
Tillämpning och revidering 
Denna policy är tillämplig för all personrelaterad datahantering inom skolans verksamhet och omfattar såväl 
strukturerad som ostrukturerad data. Det är Umeå Waldorfskolas rektor som ansvarar för att behandlingen av 
personuppgifter följer denna policy. Policyn uppdateras vid behov, till exempel till följd av nya och förändrade re-
gelverk.  
 
Organisation och ansvar 
Skolledningen har det övergripande ansvaret för att innehållet i policyn implementeras och efterlevs. Alla medar-
betare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa. 
 
Personuppgiftsbehandling 
I enlighet med GDPR ska varje personuppgiftsbehandling på Umeå Waldorfskola ske enligt följande principer: 
 
Laglighet – Skolan behandlar bara sådana uppgifter som är förenliga med svensk och europeisk lagstiftning och 
som vi behöver för att kunna genomföra vår verksamhet. 
 
Ändamålsbegränsning – Det ska vara tydligt varför personuppgiften behandlas. 
 
Uppgiftsminimering – Bara de uppgifter som skolan behöver för att kunna genomföra skolverksamhet och för 
att kunna utföra sitt uppdrag som arbetsgivare ska hanteras. 
 
Korrekthet – De hanterade uppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade. 
 
Lagringsminimering – Personuppgifter lagras i enlighet Umeå Waldorfskolas arkivordning. Uppgifterna ska ru-
tinmässigt raderas så fort vårt uppdrag och det regelverk som styr vår verksamhet tillåter detta. 
 
Integritet och konfidentialitet – skolan hanterar personuppgifter konfidentiellt och lämnar inte ut personupp-
gifter till andra än de myndigheter och uppdragsgivare som vi är rapporteringsskyldiga till.  
 
Rättsliga grunder 
De rättsliga grunder vi framförallt använder oss av vid behandling av personuppgifter är: 
 

 Uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det kan, t.ex. omfatta betygshantering, åt 

   gärdsprogram och incidentrapporter. Med allmänt intresse menas sådan hantering av personin- 

   formation som vi behöver göra för att bedriva skolverksamhet och ta arbetsgivaransvar.  

 Avtal, det kan t.ex. handla om anställningsavtal eller kundavtal med externa leverantörer. 

 Samtycke, t.ex. vid fotografering.  

 

Personuppgifter 

Vi behandlar personuppgifter av tre olika anledningar; att du är/har varit/ eller ska bli elev, vårdnadshavare eller 
anställd vid Umeå Waldorfskola. 
Den mesta av denna information samlar vi in direkt från berörda personer,  I vissa fall samlar vi även in uppgifter 
från andra källor, exempelvis Umeå kommun och Centrala studiestödsnämnden.  
Vilken information vi behandlar beror på anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter, men det kan vara 
fråga om bland annat följande: 
- Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post. Personnummer behandlas när det behövs 

för att säkert kunna fastställa  identitet eller för att samordna uppgifter mellan system för att säkerställa enhet-

lighet i informationen. 

 

- Bank- och annan ekonomisk information för att betala ut pengar eller fakturera. 

- Information om studieresultat och annan information om dina studier vid Umeå Waldorfskola. 

- Personuppgifter som behövs vid anställning eller om du söker en tjänst. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.waldorfgymnasiet.se/
mailto:info@waldorfumea.se
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Mer detaljerad information om hur enskilda personuppgifter behandlas får du som elev, vårdnadshavare och 
medarbetare av skolans dataskyddsombud, Erik Muller-Sandvik, eller av skolans rektor, Linda Zachrisson.  

erik.muller-sandvik@waldorfumea.se 
linda.zachrisson@waldorfumea.se 
 
Känsliga uppgifter 
Viss information som vi samlar in om dig delger vi dem som behöver känna till dessa uppgifter inom vår organi-
sation, exempelvis information om allergier eller beslut om anpassningar av undervisningen. 
Skolans medicinska arbete inom elevhälsan är separerad från den pedagogiska verksamheten och regleras bland 
annat av hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att övrig personal på skolan inte har tillgång till den information 
och de personuppgifter som hanteras inom denna verksamhet.  
Vi förbättrar kontinuerligt våra rutiner och riktlinjer för att skydda våra system mot dataintrång, oavsiktlig förlust 
eller förstörelse. Vi hanterar alltid känslig information enligt lagar och föreskrifter. 
 
Rättigheter 
Du har som enskild person rätt att: 
 
 Begära ut uppgifter om sig själv. 

 Begära rättelse/ändring av uppgifter, t.ex. adressändring. 

 Invända mot behandlingen/överföring av uppgifter. 

 
Frågor eller klagomål 
Om du önskar framställa en begäran, rättelse eller ändring så vänder du dig till  
erik.muller-sandvik@waldorfumea.se 
 
Vid frågor specifika frågor gällande hur skolan hanterar enskilds personuppgifter vänder du dig till skolans data-
skyddsombud, Erik Muller-Sandvik, eller till rektor, Linda Zachrisson. 
erik.muller-sandvik@waldorfumea.se 
linda.zachrisson@waldorfumea.se 
 
Vid klagomål på hur huvudmannen (styrelsen) behandlar personuppgifterna så vänder du dig  till datainspekt-
ionen. 
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