Om dataskyddsförordningen för dig som elev
Dataskyddsförordningen är en ny lag som träder i kraft den 25 maj 2018. Den är EUgemensam och ersätter den nu gällande 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 Helixutbildningar AB gör för att
skydda din integritet och vilka rättigheter du har.
Så behandlar vi dina personuppgifter
För att säkerställa att du får en utbildning av hög kvalitet behöver Helixgymnasiet hantera
dina personuppgifter. Vi behöver bland annat ditt namn, personnummer och adress. Inom
ramen för elevhälsan behöver vi kunna behandla olika uppgifter om din hälsa.
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 hur länge vi behöver spara olika
personuppgifter.
För Gymnasieelev behandlar vi 49 olika typer av personuppgifter: Accessrättigheter
(användarnamn/lösenord), Adress, Avgångsbetyg, Disciplinära åtgärder,
Diskriminering/kränkande behandling, Dokumentation vägledningssamtal, E-postadress,
Egenvård - medicinska behandlingsscheman, Elevavstämning (EWS), Elevhälsans
textmaterial, Elevhälsans utredningar, Elevhälsoteamets anteckningar, Extra anpassningar,
Feedback pedagogisk progress, Foton/film, Grupp (skola, klass, inriktning),
Incidenter/tillbudsrapport, Inlämnade uppgifter, IP-adress, Kommunens utbetalningsunderlag,
Klagomålsärenden, Kuratorsanteckningar, Loggdata, Medicinsk anamnes, Medicinska
journalanteckningar, Modersmål, Namn, Närvaro, Orosanmälningar till socialtjänst,
Pedagogiska bedömningar/matriser, Personnummer, Psykologisk anamnes, Psykologiska
journalanteckningar, Psykosocial status, Resultat nationella prov, Specialkost,
Specialpedagogiska behov, Studieplaner, Telefonnummer, Uppföljningar/analyser,
Utvärderingar, Vårdgivarens avvikelserapport, Åtgärdsprogram, Ersättning (skolpeng),
Kursbetyg, Foto/bild, Studietid, Studieväg/studievägskod, Info om avslutade studier.
Personuppgiftsansvarig som är juridiskt ansvarig är Peter Lundström, 0243-282600,
peter.lundstrom@helixgymnasiet.se
Mina rättigheter
Som elev har du alltid rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av dina
personuppgifter, varför din skola behöver behandla dem, hur länge och vad de ska användas
till.
Under vissa omständigheter har du också rätt att få dina personuppgifter raderade eller
ändrade, exempelvis om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för, eller om du
ångrar ett samtycke som du tidigare har gett.
Du har även rätt att klaga på hur din skola hanterar dina personuppgifter, och du kan när som
helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter din skola behandlar om dig.
Helixgymnasiets dataskyddsorganisation
Ansvarig för elevers och vårdnadshavares personuppgifter är Helixgymnasiet. Det innebär att
det är Helixutbildningar AB som har tillstånd att bedriva undervisning som är ansvarig. Om du
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har frågor om hur dina och ditt barns personuppgifter hanteras kontakta i första hand rektorn
på Helixgymnasiet.

Personuppgiftsbiträden som vi använder för att behandla dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas av två (2) utomstående företag på uppdrag från oss.

1. Schoolsoft.
2. Urkund
Andra parter som vi delar dina personuppgifter med
1.
2.
3.
4.
5.

SCB
CSN
Socialtjänsten
UHR
Kommunarkiv
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