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Information om personuppgiftsbehandling   -  förälder 
 

Förskolan Fisken ekonomisk förening behandlar personuppgifter i enlighet med 

svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt 

behandlade har du rätt till information. 

Fisken är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ditt 

barns personuppgift. Du kan alltid komma i kontakt med fisken genom att kontakta 

oss på info@forskolanfisken.se. Fisken behöver vissa personuppgifter om dig för att 

kunna fullfölja sitt arbete. Det är uppgifter som behövs för att vi skall kunna fakturera 

för barns vistelse hos oss. Det är uppgifter som du lämnar in i samband med ditt 

barns inskolning: namn, folkbokföringsuppgifter, e-postadresser, inkomstuppgifter 

och personnummer. Dessa uppgifter sparas i en pärm som förvaras i ett låsbart skåp.  

Behandling av personuppgifter som kan anses som känslig, exempelvis sådana 

personuppgifter som gäller hälsa eller trosuppfattning, utförs bara efter 

nödvändighet och med stöd i lag. 

Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Fiskens IT- system. 

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag som 

exempelvis Chribe Redovisning, som skickar ut månadsfakturorna. 

Uppgifter kan även lämnas om myndigheter efterfrågar uppgifter om dig, eller ditt 

barn. Det kan vara frågor från BVC, Skola, kommun eller socialtjänst. 

Lagringstiden 

Fisken behandlar dina uppgifter så länge du är förälder hos oss. Senast sex månader 

efter det att ditt barn slutat raderas dina personuppgifter. Fisken kommer då endast 

att fortsätta att lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag. 

Dina rättigheter 

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan 

begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära 

att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad 

behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en 

annan aktör s.k. dataportabilitet. 

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@forskolanfisken.se. Du har 

också rätt att vända dig till Datainspektionen/integritetsmyndigheten med eventuella 

klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas så 
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klart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår 

personuppgiftsbehandling. 

 

Dokumentation av ditt barn 

Fisken vill att du som vårdnadshavare gör ett årligt beslut om att lämna samtycke till 

att dokumentation skall ske, eller inte. Samtyckesdokumentet kommer att lämnas ut 

för påskrift vid varje läsårs början och då kan du som vårdnadshavare ta ställning till 

hur du vill göra. Det går självklart att återkalla samtycke under den tid som barnet är 

kvar i förskolan och förskolan har tillgång till barnets dokumentationspärm. 

 

Genom att godkänna Fiskens hantering av personuppgifter bekräftar du att du 

mottagit denna information om personuppgiftsbehandlingen. 

 

Ja, jag har tagit del av Fiskens hantering av personuppgifter och ger mitt 

godkännande. 

 

Ort/Datum: 

 

 

Vårdnadshavare……………………………………………………….. 

 

Namnförtydligande………………………………………………….. 

 

 

 

Vårdnadshavare……………………………………………………….. 

 

Namnförtydligande………………………………………………….. 
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