Lillstugans Förskola - Personuppgiftsbehandling
Personuppgiftsbehandling på föräldrakooperativet Lillstugan
Föräldrakooperativet Lillstugan ek. förening behandlar personuppgifter i enlighet med gällande
lagstiftning.
Behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke i samband med att man rekryteras till
Lillstugan. Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda
ändamål.
Dataskyddspolicy
Denna policy förklarar hur Lillstugans ekonomiska förening behandlar och skyddar dina
personuppgifter.
Genom den så kallade Dataskyddsförordningen har du rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till
de personuppgifter som förvaras hos Lillstugan.. Du har också rätt att invända mot hur behandlingen av
personuppgifter sker eller att begära att den ändras.
Om du begär att ta del av personuppgifter du själv lämnat ska de lämnas ut i ett strukturerat, vanligt
och maskinläsbart format.
De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer och namn på barnet/n,
adress, telefonnummer och e-postadress. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med
ditt medlemskap i Lillstugan är nödvändig för verksamheten.
Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga, exempelvis sådan
personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.
1. Personuppgiftsansvarig
Den juridiska enhet som ansvarar för behandling av dina personuppgifter är:
Föräldrakooperativet Lillstugan ek. förening
Västra Fjällvägen 50, 433 61 Sävedalen
Västra Götalands län
Org.nummer: 716445-0137
2. Beskrivning av behandling
a) Ändamål för behandling av personuppgifter
Personuppgifter används för att vi skall kunna kontakta familjer som är intresserade av att få en
plats på Lillstugan.
b) Kategorier av personuppgifter (Vi behandlar följande kategorier)
● Namn och adress
● E-post
● Telefonnummer.
● Personnummer
c) Känsliga personuppgifter:
● Allergier
● Hälsa
● Diagnoser
d) Rättslig grund för behandling av personuppgifter
● Om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig.
● Om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.
● Ditt samtycke.
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e) Mottagare av personuppgifter
Känsliga personuppgifter behandlas endast av verksamhetsansvarig, personal och styrelse
Lillstugan delar inga personuppgifter externt utan avtal från personuppgiftsbiträde.
f) Bevarande
Vi bevarar inte personuppgifter längre än vad det nämnda ändamålet kräver
Lillstugan behandlar dina personuppgifter så länge du är aktuell i vår kölista eller blir medlem hos
oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Lillstugan
kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag. Detta gäller
så länge ett samtycke finns och inte återkallats, och såvida vi inte har skyldighet att spara
personuppgifter, t.ex. i samband med en rättslig förpliktelse.
I allmänhet kommer personuppgifter som rör allmänna förfrågningar från icke-registrerade
intressenter raders efter ett år, om det inte finns särskilda skäl för att bevara informationen under en
längre period.
3. Dina rättigheter
● Du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter.
● Du har också rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och att begränsa
behandlingen av dina personuppgifter.
● Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att
närsomhelst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten
gällande behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke.
● Du har rätt att ta del av de personuppgifter som du själv har lämnat, i ett strukturerat,
vanligt och maskinläsbart format.
● Du har rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet, t.ex. Datainspektionen.
Du utnyttjar dina rättigheter genom att skicka ett mejl till styrelsen@lillstugan.se
4. Övrigt
Skulle Lillstugan bli utsatt för dataintrång eller på något annat sätt tappa kontroll över
personuppgifter så måste Lillstugan informera både de personer som uppgifterna gäller och
Datainspektionen, om incidenten är allvarlig.
Vid viktiga förändringar kommer vi att meddela dig genom Lillstugans webbplats och genom
mejlutskick.
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är främst att upprätthålla en god registervård, att
sköta medlemsadministrationen och skicka ut medlemsinformation. Ditt personnummer registreras
eftersom det är viktigt att Lillstugan ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Vid all
hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.
Ett återkallande av medgivande för behandling av personuppgifter påverkar inte lagligheten för
behandling för tiden innan du återkallandet.
Styrelsen i Lillstugan är personuppgiftsansvarig. Du kan alltid komma i kontakt genom att kontakta
oss via styrelsen@lillstugan.se
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