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Skolverket behandlar dina personuppgifter i 

samband med evenemang och aktiviteter  

Syfte med behandlingen av dina personuppgifter 

De uppgifter som du anger ovan används för att du ska kunna delta i det 

evenemang eller den aktivitet som Skolverket anordnar. Dina personuppgifter 

används i syfte att: 

• administrera evenemanget eller aktiviteten,  

• göra informationsutskick via e-post före och efter evenemanget eller 

aktiviteten, 

• kunna följa upp evenemanget eller aktiviteten, 

Grunden för Skolverket att behandla dina 

personuppgifter 

Enligt förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk ska 

Skolverket främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning 

och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till 

goda förutsättningar för barns utveckling och lärande och till förbättrade 

kunskapsresultat för elever. För att fullgöra detta uppdrag behöver myndigheten 

följa upp och utvärdera sin verksamhet. När Skolverket behandlar personuppgifter 

innebär det att behandlingen har rättslig grund enligt dataskyddsförordningen och 

den svenska dataskyddslagen, eftersom det är en uppgift av allmänt intresse.  

Hur länge behandlas uppgifterna? 

Skolverket behandlar dina personuppgifter för de syften som angivits ovan under 

12 månader efter evenemangets/aktivitetens slutförande, vilket är den tid som 

krävs för att uppfylla syftena med behandlingen. Efter den tiden ska allmänna 

handlingar, innefattande dina personuppgifter, fortsatt bevaras i enlighet med 

arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om 

tillämpning av dessa föreskrifter. Detta även om syftena med behandlingen enligt 

dataskyddsförordningen och dataskyddslagen har uppnåtts. Personuppgifter ska 

gallras enbart om den allmänna handlingen inte kan antas ha ett fortsatt värde för 

Skolverket, eller behövs för forskning eller för annan myndighet, eller för t.ex. 

den som uppgifterna beror.   

Vem är ansvarig och vem kan ta del av 

personuppgifterna?  

Skolverket (org. nr. 202100-4185) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 

dina personuppgifter.  
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Skolverket 

Box 4002 

171 04 Solna  

Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00 

 

Vi delar dina personuppgifter med vårt personuppgiftsbiträde, Reachem AB, 

organisationsnummer 556764-7093. Skolverket har tecknat ett avtal med företaget 

för att se till att företaget hanterar dina personuppgifter enligt lag. 

Uppgifter som betraktas som allmän handling kan också komma att lämnas ut i 

enlighet med offentlighetsprincipen om det inte bedöms råda sekretess för dem. 

Skolverket överför inte uppgifter till tredjeland till eller till någon internationell 

organisation. Skolverket använder sig inte av automatiskt beslutsfattande och 

profilering i systemet för evenemang och aktiviteter. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att från Skolverket begära tillgång till och rättelse eller radering av 

dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen eller begära 

begränsning av behandling av uppgifter som rör dig. Du har också rätt att begära 

och få rättelse av felaktiga personuppgifter. Det kan vara viktigt för dig att veta att 

våra möjligheter att tillmötesgå dig vad gäller vissa rättigheter såsom radering och 

rättelse i praktiken kan vara begränsade. Detta på grund av att det finns 

skyldigheter för Skolverket att bevara allmänna handlingar.  

Om du vill veta mer eller utnyttja dessa rättigheter sker det enklast genom att du 

går in på Skolverkets hemsida: www.skolverket.se/om-oss/skolverkets-hantering-

av-personuppgifter 

Det finns också ett dataskyddsombud på Skolverket som du når via e-

postadressen dataskyddsombudet@skolverket.se.  

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 

Om du anser att Skolverket har behandlat dina personuppgifter i strid med 

Dataskyddsförordningen eller den svenska dataskyddslagen har du också rätt att 

vända dig till IMY för att klaga på det. 

 

Genom att klicka på ”bekräfta” bekräftar du att du är införstådd med att 

Skolverket hanterar dina personuppgifter i samband med anmälan. 
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