
 

 

Information om personuppgiftsbehandling 

Förskole- och fritidshemsverksamhet 

Marks kommun behandlar personuppgifter om dig och din familj, vilket sker i enlighet med EU:s 
dataskyddsförordning.  
 
 

Personuppgiftsansvarig 
Barn- och utbildningsnämnden i Marks kom-
mun 
511 80 Kinna 
Epost: bun@mark.se  
 
Dataskyddsombud 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Dan Bodin, telefon: 070-9487331  
Magnus Blomqvist, telefon: 070-9487836 
Epost: DSO@borasregionen.se 
 
Ändamålet med behandlingen 
Kommunen behöver behandla personuppgif-
ter om dig och din familj för att tillhanda-
hålla plats i kommunens förskolor eller fri-
tidshem i enlighet med din ansökan. 
 
Typer av personuppgifter som vi behö-
ver 
De uppgifter som du lämnar i den här ansö-
kan, såsom; telefonnummer, e-postadress, 
inkomstuppgift och modersmål. Dessutom 
behöver vi uppgifter om namn, adress, per-
sonnummer och familjerelationer vilket vi 
hämtar från Skatteverket. 
 
Rättslig grund för behandlingen 
Kommunen behandlar personuppgifterna för 
att kunna fullgöra lagstadgad myndighetsut-
övning enligt 8 kap. (förskola) och 14 kap. 
(fritidshem) skollagen. 
 
 
 

Vilka kommer att ta del av personupp-
gifterna?  
Inom kommunen kommer endast berörd 
personal att hantera uppgifterna och även 
personuppgiftsbiträden som kommunen tar 
hjälp av. Biträden är leverantörer, företag 
som behandlar personuppgifter på kommu-
nens uppdrag. För att en leverantör ska 
kunna hantera personuppgifter krävs att ett 
avtal tecknats. Dessutom kommer uppgif-
terna att överlämnas till Statistiska Central-
byrån (SCB) och Skolverket. Uppgifter som 
skickas in till en kommun kan bli offentliga 
och får då begäras ut av alla så länge det 
inte hindras av sekretess.  
 
Lagringstid 
Barn- och utbildningsnämndens informat-
ionshanteringsplan reglerar hur länge olika 
uppgifter sparas innan de gallras eller arkiv-
eras. För mer information kontakta person-
uppgiftsansvarig.  
 
Vilka rättigheter har du som registre-
rad?   
Du har rätt att begära ut de personuppgifter 
som kommunen behandlar om dig. Eventu-
ellt felaktiga personuppgifter kan du begära 
få rättade. Om du har invändningar mot hur 
kommunen hanterar dina personuppgifter 
kan du lämna klagomål till Integritets-
skyddsmyndigheten som är tillsynsmyndig-
het. 
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