
Din trygghet är viktig för oss 

Oavsett om du är barn eller förälder vill vi på Förskolan Vilda Tilda att du ska känna 
dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. På de här 
sidorna berättar vi om vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det och vad vi 
gör för att skydda dem. 

Om dataskyddsförordningen för dig som 
vårdnadshavare 

Den 25 maj 2018 trädde den EU-gemensamma Dataskyddsförordningen i kraft, och 
ersatte därmed den tidigare svenska personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att skydda 
varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid 
behandling av personuppgifter. På de här sidorna kan du läsa mer om vad 
Skogsbackens förskola gör för att skydda din integritet och vilka rättigheter du har. 

Så behandlar vi dina personuppgifter 

För att säkerställa att ditt barn får utbildning och omsorg av hög kvalitet behöver 
förskolan hantera ditt barns personuppgifter. Vi behöver bland annat ditt barns namn, 
personnummer och adress. Inom ramen för elevhälsan behöver vi kunna behandla 
olika uppgifter om ditt barns hälsa. 

Vi behöver också samla in en del personuppgifter om dig som vårdnadshavare, till 
exempel dina kontaktuppgifter. 

Här kan du se vilka typer av personuppgifter som vi hanterar, för vilka ändamål vi 
behandlar dem, vilken rättslig grund vi har för behandlingen och vilka parter vi delar 
uppgifterna med. Den här informationen uppdaterar vi kontinuerligt.  

Dina rättigheter 

Du har rätt till insyn i hur dina och dina barn/barns personuppgifter behandlas. Det 

betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har 

även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling 

begränsad, ogrundad behandling raderad. En begäran om något av det nämnda kan 

skickas till forskolan.vildatilda@telia.com 

Skulle du uppleva att Förskolan Vilda Tilda inte behandlar dina personuppgifter 

korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten 

för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar 

vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt för oss att du som kan känna 

dig trygg hos oss på Förskolan Vilda Tilda. 

Har du mer detaljerade frågor, vänd dig till förskolechef i första hand. 



 

Vårdnadshavare till barn i förskolan 

För Vårdnadshavare till barn i förskolan behandlar vi dessa olika typer av 

personuppgifter: Adress, E-post adress, Grupp (avdelning)/förskola, Namn, 

Personnummer, Telefonnummer, ev arbetsplats, Inkomstuppgifter, Pris att betala, 

Loggdata, Beskrivningar av familjesituationen, Utvärderingar, Klagomålsärenden. 

Personuppgiftsansvarig som är juridiskt ansvarig är Personalkooperativet Förskolan 

Vilda Tilda ekonomisk förening i Ucklum. 

 

Källan vi fick dina uppgifter från: 

______________________________________________________________ 

Typer av personuppgifter: 
 

Adress, Beskrivningar av familjesituationen, E-post adress, Inkomstuppgifter, ev 

Arbetsplats, Klagomålsärenden, Namn, Personnummer, Telefonnummer, 

Utvärderingar 

Källor för personuppgifter: Den registrerade själv 

__________________________________________________________________ 

Typer av personuppgifter:  

E-post adress, Grupp (avdelning)/förskola, Loggdata, Pris att betala, 

Telefonnummer 

Källor för personuppgifter: Genererat intern 

__________________________________________________________________ 

  

Typer av personuppgifter: Beskrivningar av familjesituationen 

Källor för personuppgifter: Extern part ex hälso- och sjukvården 

 
 

 

Ändamål och rättslig grund för behandling av dina uppgifter: 

Typer av personuppgifter: Adress, E-post adress, Grupp/avdelning/förskola, Namn, 

Personnummer, Telefonnummer 

Typer av personuppgifter:  Allmänt intresse 

Ändamål: Administration förskola 



 

Typer av personuppgifter: Adress, E-post adress, Grupp/avdelning/förskola, inkomstuppgifter, 

Namn, Personnummer, Pris att betala, Telefonnummer 

Typer av personuppgifter:  Allmänt intresse 

Ändamål: Ekonomi/fakturering 

 

Typer av personuppgifter: E-post adress, Grupp/avdelning/förskola Klagomålsärenden, Namn, 

Utvärderingar 

Typer av personuppgifter:  Allmänt intresse 

Ändamål: Förskolans systematiska kvalitetsarbete 

 

Typer av personuppgifter:  Loggdata 

Typer av personuppgifter:  Allmänt intresse 

Ändamål: Datasäkerhet 

 

Typer av personuppgifter:  Beskrivning av familjesituation 

Typer av personuppgifter:  Allmänt intresse 

Ändamål: Barnhälsa 

 

Personuppgiftsbiträdesavtal 

Personalkooperativet Förskolan Vilda Tilda ekonomisk förening i Ucklum har 

personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer och samarbetspartners, därigenom säkerställer vi att 

personuppgifter behandlas i enlighet med lag. 

 

Barn i förskolan 

För Barn i förskolan behandlar vi dessa olika typer av personuppgifter: Namn, 

Personnummer, E-post adress, Grupp (avdelning)/förskola, Vistelsetid Förskolan, 

Ersättning (förskolepeng), Utbetalningsunderlag (kommunen), Beskrivningar av 

barnets förändrade kunnande, Adress, Egenvård - medicinska behandlingsscheman, 

Orosanmälningar till socialtjänst, Diskriminering/kränkande behandling, Specialkost, 

Incidenter/tillbudsrapport, Klagomålsärenden, Bild/foto/film, Medicinsk anamnes, 

Psykologisk anamnes, Specialpedagogiska behov, Psykosocial status, 

Dokumentation av extra anpassningar. 

 



Personuppgiftsansvarig som är juridiskt ansvarig är Personalkooperativet Förskolan 

Vilda Tilda ekonomisk förening i Ucklum. 

 

Källan vi fick dina uppgifter från: 

______________________________________________________________ 

Typer av personuppgifter: 

Adress, Egenvård-medicinska behandlingsscheman, Klagomålsärenden, Medecinsk 

anamnes, Namn, Personnummer, Psykologisk anamnes, Psykosocial status, Specialkost, 

Specialpedagogiska behov, Vistelsetid förskolan 

Källor för personuppgifter: Uppgifter lämnade av vårdnadshavare 

__________________________________________________________________ 

Typer av personuppgifter:  

Beskrivning av barnets förändrade kunnande, Diskriminering/kränkande behandling, 

Dokumentation av extra anpassningar, E-post adress, Grupp/avdelning/förskola, 

Incidenter/tillbudsrapport, Orosanmälan till socialtjänst, Specialpedagogiska behov 

Källor för personuppgifter: Genererat intern 

__________________________________________________________________ 

Typer av personuppgifter: 

Ersättning (förskolepeng), Utbetalningsunderlag (kommunen) 

Källor för personuppgifter: Uppgifter lämnade av kommunen 

__________________________________________________________________ 

Typer av personuppgifter:  

Egenvård-medicinska behandlingsscheman, Medicinsk anamnes, Psykologisk anamnes, 

Psykosocial status, Specialkost, Specialpedagogiska behov. 

Källor för personuppgifter: Extern part ex hälso- och sjukvård 

__________________________________________________________________ 

 

 

Ändamål och rättslig grund för behandling av dina uppgifter: 

Typer av personuppgifter: Adress, E-post adress, Bild/foto/film, Grupp/avdelning/förskola, 

Namn, Personnummer, Vistelsetid förskolan. 

Typer av personuppgifter:  Allmänt intresse 



Ändamål: Administration förskola 

 

Typer av personuppgifter:  Ersättning (förskolepeng), Grupp/avdelning/förskola, Namn, 

Personnummer, Utbetalningsunderlag (kommunen), Vistelsetid förskolan 

Typer av personuppgifter:  Allmänt intresse 

Ändamål: Ekonomi/fakturering 

 

Typer av personuppgifter: Beskrivning av barnets förändrade kunnande, 

Diskriminering/kränkande behandling, Grupp/avdelning/förskola, Incidenter/tillbudsrapport, 

Klagomålsärenden, Namn, Personnummer, Vistelsetid förskolan. 

Typer av personuppgifter:  Allmänt intresse 

Ändamål: Förskolans systematiska kvalitetsarbete 

 

Typer av personuppgifter: Beskrivning av barnets förändrade kunnande, Bild/foto/film, 

Dokumentation av extra anpassningar, Namn, Personnummer. 

Typer av personuppgifter:  Allmänt intresse 

Ändamål: Undervisning och lärande 

 

Typer av personuppgifter: Diskriminering/kränkande behandling, Dokumentation av extra 

anpassningar, Incidenter/tillbudsrapport, Egenvård-medicinska behandlingsscheman, 

Medicinsk anamnes, Psykologisk anamnes, Psykosocial status, Specialkost, 

Specialpedagogiska behov, 

Typer av personuppgifter:  Allmänt intresse 

Ändamål: Barnhälsa 

 

Typer av personuppgifter: Orosanmälan till socialtjänst 

Typer av personuppgifter:  Rättslig skyldighet 

Ändamål: Barnhälsa 

 

Typer av personuppgifter: Bild/foto/film 

Typer av personuppgifter:  Samtycke 

Ändamål: Marknadsföring 



 

Andra parter som vi delar dina personuppgifter med: 

Socialtjänsten (Orosanmälningar till socialtjänst) 

Typer av personuppgifter: Orosanmälningar till socialtjänst 

Typer av personuppgifter:  Rättsligskyldighet 

Ändamål: Orosanmälan till socialtjänst 

 

Personuppgiftsbiträdesavtal 

Personalkooperativet Förskolan Vilda Tilda ekonomisk förening i Ucklum har 

personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer och samarbetspartners, därigenom säkerställer vi att 

personuppgifter behandlas i enlighet med lag. 

 

 


