
 

 

Information om personuppgiftsbehandling 

Konto med tillgång till lärverktyg, dokumentlagring och e-post 

Marks kommun behandlar personuppgifter om dig, vilket sker i enlighet med EU:s dataskydds-
förordning.  
 
 
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 
Du får ett konto med användarnamn och lö-
senord för att du ska kunna skicka e-post 
och spara dina dokument på ett säkert sätt. 
För att detta ska fungera behöver kommu-
nen behandla dina personuppgifter.  
 
Genom kontot får du tillgång till de lärverk-
tyg som kommunen har för arbete med ljud 
och bild, digitala läromedel och program på 
webben, uppslagsverk och pedagogiska re-
surser. 
 
För att du ska komma åt resurserna auto-
matiskt, slippa logga in till de olika resur-
serna, hanteras uppgifterna genom integ-
rationer. Det är företag som vi uppdrar att 
skapa den automatiska överföringen av per-
sonuppgifter mellan kommunens system 
och de företag som levererar tjänsterna.  
 
Typer av personuppgifter som vi behö-
ver 
Namn, klass, skola, användarnamn, e-post-
adress. I integrationerna används dessutom 
personnummer. 
 
 
 
 

Rättslig grund för behandlingen 
Kommunen behandlar personuppgifterna för 
att kunna fullgöra skyldigheterna enligt 9 
kap. (förskoleklass), 10 kap. (grundskola), 
11 kap. (grundsärskolan), 15 kap. (gymna-
sieskolan), 18 kap. (gymnasiesärskolan) och 
20–21 kap. (vuxenutbildning) i skollagen för 
att tillhandahålla lärverktyg som behövs för 
en tidsenlig utbildning. 
 
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. 
 
Lagringstid 
Av varje avtal med personuppgiftsbiträde 
framgår hur länge uppgifterna finns hos le-
verantören av tjänsten. Ofta handlar det om 
att avtalstiden styr för uppgifterna i sin hel-
het. För konton som upphör raderas uppgif-
ter efter viss bestämd tid. För mer informat-
ion kontakta personuppgiftsansvarig.  
 
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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