
 

Selja-Långlets friskola ek. förening 
Samsgärdsvägen 34 
792 94 Mora 
www.solfriskola.se 

Tel (förskola): 0250-310 19 
Tel (skola): 0250-310 23 

E-post: kontakt@solfriskola.se 
Org. nr: 769621-2625 

  180818 
 

 

 

 

 

Dataskyddsförordningen 

Information om behandling av personuppgifter 

 
Inom SOL-friskola behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig i olika 

sammanhang, till exempel när du gör en ansökan/anmälan på någon av våra blanketter. 

Det innebär att uppgifterna kommer att behandlas i någon form av register. Det gör vi 

enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen som gäller i hela EU (GDPR = 

General Data Protection Regulation) eller med stöd av annan lagstiftning.  

 

Dina personuppgifter sparas så länge vi har behov av att handlägga ditt ärende och 

enligt gällande lagar. De uppgifter som du har lämnat till oss får bara användas för det 

ändamål som var aktuellt när vi fick ta del av dem. 

 

De personuppgifter som vi behandlar om dig kan komma att delas med andra 

myndigheter, som Skatteverket, SCB, Polisen och Försäkringskassan. Det beror på vad 

ditt ärende gäller och vilka skyldigheter SOL-friskola har till exempel vid 

myndighetsutövning. Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av 

datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera 

ditt ärende. Om personuppgiftsbiträden överför dina uppgifter till ett land utanför EU så 

är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler. 

  

Dina rättigheter som registrerad: 

Precis som tidigare har du rätt att kontakta oss om du vill ha information om de 

uppgifter vi har som rör dig, vilka uppgifter det är, varifrån de kommer, syftet med 

behandlingen och vilken laglig grund vi har till att behandla dina uppgifter. Kontakta oss 

via e-post, kontakt@solfriskola.se  

 

Du kan begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, 

rättelse av dina uppgifter, att vi begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära 

radering och flytt av dina uppgifter. Det gör du enklast genom att kontakta oss via e-post 

kontakt@solfriskola.se  

 

Om du har lämnat ett samtycke för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter, så 

har du när som helst rätt att återkalla det. Vänd dig till rektor/förskolechef så hjälper de 

dig. 

 
 


