Bildningsnämnden
Vuxenutbildningscentrum

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig
Inom kommunen är respektive nämnd personuppgiftsansvarig. Utbildningsnämnden i Åstorps kommun är
personuppgiftsansvarig för behandlingar som sker av Vuxenutbildningscentrum.

Insamling och ändamål
De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med tillämplig
personuppgiftslagstiftning. Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens
studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt
sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress
från folkbokföringsregistret.

Rättslig grund
Grunden kan vara att behandlingen är nödvändig för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett
led i myndighetsutövning. Behandling kan även vara nödvändig på grund av en rättslig förpliktelse eller för
fullgörande av ett avtal och det kan förekomma att behandlingen grundar sig på ett samtycke från den
registrerade.

Mottagare
De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnaren (skola) du placeras på. Uppgifterna
kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik,
men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i
kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.
Personuppgifter kommer även lämnas ut till tredje part om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Din ansökan är en offentlig handling
När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk
därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade
personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.

Dina rättigheter som registrerad
Den som är registrerad har rätt att vända sig till oss för att få tillgång till sina uppgifter genom att begära ut ett
registerutdrag och en kopia på sina personuppgifter. Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den
personuppgiftsansvarige i kommunen och vara undertecknad av den registrerade.
Som registrerad har man även rätt att begära rättelse rörande felaktiga uppgifter som behandlas, radering och
överföring av uppgifterna eller begränsning av behandlingen och för att invända mot behandlingen. Ett eventuellt
samtycke kan när som helst återkallas. I den mån automatiserat beslutsfattande förekommer ska den
registrerade informeras om detta och om rätten att göra invändningar.

Lagringstid
Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och
gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna
handlingar.
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Kontaktuppgifter
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse,
överföring (dataportabilitet) eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller
begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefonnummer 046-64140
eller via mail till expeditionvux@astorp.se

Dataskyddsombud i kommunen kan även kontaktas genom e-postadressen dso.astorp@jpinfonet.se

Klagomål
Vill du klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm,
datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer 08-657 61 00.
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