Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt
kan hänföras till en fysisk person som är i livet och skyddas av
dataskyddsförordningen. Personuppgifter som används måste vara
relevanta och ha betydelse för genomförandet av verksamheten.

Förvaltningens
dataskyddsombud heter
Johan Adolfsson och
kontaktperson för
grundskolan är Christina
Ernstson. GDPR-ombud på

Principen är att individen själv äger de egna personuppgifterna.
Med detta kommer t ex rättigheter som att kunna bli borttagen ur
databehandlingssystem. Rättigheterna är dock relaterade till syftet
med varför personuppgifterna behandlas. Om uppgifterna krävs för
att det ska vara möjligt att fullgöra en tjänst är det inte möjligt att
bli borttagen. Registrering i systemet BER är t ex nödvändig för att
få schema och betyg att fungera och sådana uppgifter kan inte tas
bort. Rätten att bli ”bortglömd” efter skolgången regleras av
Stockholms stads rutiner för gallring.

Mälarhöjdens skola är
Carina Brunstedt.

Utbildningsförvaltningens dataskyddsombud säkerställer att
personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med
god sed och har även kunskap om dataskyddsförordningen
(GDPR). På Mälarhöjdens skola har personal utbildats i GDPR och
vidare utbildning kommer att ske kontinuerligt vid anställning och
ny läsårsstart.

För vår verksamhet är det viktigt att vi använder de system som är
GDPR-säkrade genom Stockholms stad. Appar som används i
undervisningen men som ännu inte är godkända rapporteras in och
s k biträdesavtal upprättas. Ny samtyckesblankett för publicering
kommer också med denna information.
Under hösten och läsåret 2018/19 kommer det att ske relativt stora
förändringar kring hur kommunikationen mellan hem och skola
går till. Skolplattformen kommer att byggas ut och vi kommer att
få en informationssida istället för bloggar. Närvarorapporteringen
för fritidshem och förskoleklass kommer att digitaliseras. Office
365, Teams samt ”Planering och bedömning” i Unikum för
pedagogiskt arbete. För alla dessa har utbildningsförvaltningen
centrala biträdesavtal som reglerar personuppgiftsbehandling.
Det är alltså en hel del förändringar som pågår inom IKT-området
både i Stockholms stad, utbildningsförvaltningen och samhället i
stort. Denna information sammanfattade en del av den information
som vi precis fått från Utbildningsförvaltningen och vi får skäl att
återkomma, speciellt kring förändringarna inför hösten.
Med vänlig hälsning
Micael Pettersson, rektor
Mälarhöjdens skola

Vi bifogar också den officiella texten från utbildningsnämnden
som också finns på skolans hemsida:
Med anledning av dataskyddsförordningen har skyddet för din
personliga integritet förstärkts. Utbildningsnämnden i Stockholms
stad är ansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig
inom verksamheten. Utbildningsnämnden behandlar dina
personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter som
huvudman och hemkommun. Exempelvis handlar det om att
handlägga ansökningar, säkerställa rätten till utbildning och
dokumentation inför betygsättning. Utbildningsnämnden hanterar
dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Du har
rätt att få veta vilka personuppgifter utbildningsnämnden
behandlar och för vilka ändamål. Du har också rätt att i vissa fall
få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller flyttade. När dina
personuppgifter inte längre behövs så gallras de bort.

