Föräldrakooperativet Koltarna ekonomisk förening
Förskolan Igelkotten

Integritetspolicy
Din integritet är viktig för oss i Koltarna Ekonomisk Förening (Koltarna) och vi vill därför att du ska
veta hur vi behandlar dina personuppgifter.

Ansvar för personuppgifter
Koltarna är personuppgiftsansvarig för uppgifter som du som intressent delar med oss när:
•
•
•
•
•
•
•

du är anställd eller praktiserar i föreningen
du söker anställning hos föreningen
du är medlem i föreningen
ditt barn är inskrivet på föreningens förskola
ditt barn söker plats på föreningens förskola
du har en fråga och kontaktar oss
du besöker vår hemsida och accepterar cookies

Grundläggande principer
Din integritet är viktig för oss och därför följer vi några viktiga principer:
•
•
•
•
•
•

Vi behandlar dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
Vi samlar in dina personuppgifter för de ändamål som anges i denna policy, och kommer inte att
behandla dina personuppgifter på något annat sätt.
Vi samlar in och behandlar bara personuppgifter som är nödvändiga för de syften som de ska
användas för.
Vi behandlar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt.
Vi raderar dina uppgifter på begäran från dig om det inte finns laglig grund att inte göra det.
Vi behandlar korrekta uppgifter. Vi kommer att uppdatera och korrigera uppgifter så snart vi får
kännedom om eventuella felaktigheter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på i vilket syfte vi behandlar dina uppgifter. I de
flesta fall behandlar vi grundläggande kontaktuppgifter så som namn, adress, telefonnummer och epostadress. När du kontaktar oss kommer vi behandla de personuppgifter du skriver till oss för att
kunna hjälpa dig på bästa sätt.
Vi värnar säkerheten för de barn som är inskrivna i förskolan och begär därför utdrag ur
belastningsregistret för alla anställda och föreningsmedlemmar. Vi följer Skolverkets
rekommendationer för hantering av dessa uppgifter och sparar aldrig registerutdrag eller kopior av
dessa.
Detaljer om vilka personuppgifter vi behandlar, vid vilka tillfällen och vilken laglig grund
behandlingen baseras på beskrivs i bilagor till den här policyn.
Information om vad cookies är och hur vi hanterar cookies finns beskrivet på vår hemsida.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att fullgöra vårt åtagande mot dig, oavsett vilken
relation vi har. För dig som är anställd behandlar vi uppgifter för att uppfylla våra skyldigheter som
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arbetsgivare och för dig som är medlem behandlar vi uppgifter för att fullgöra vårt medlemsavtal. För
barn inskrivna på förskolan behandlar vi de uppgifter som krävs enligt lag.
När ditt barn söker plats hos oss behandlar vi de uppgifter vi behöver för att kunna hålla vår kölista
aktuell. När du söker jobb hos oss behandlar vi dina uppgifter för att vi tillsammans ska kunna
komma fram till om vi är rätt för varandra.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Dina personuppgifter kan komma att delas med partners och leverantörer. Uppgifter kan också
lagras i system hos underleverantörer för att möjliggöra en effektiv hantering. Våra medarbetares
uppgifter kan delas med myndigheter och företag som erbjuder tjänster till oss, till exempel
tjänstepension och försäkringar.
Vi publicerar bilder från vår verksamhet i kanaler som bara är tillgängliga för föreningens
medlemmar. Vi publicerar aldrig bilder där barn går att känna igen på sociala medier eller vår
hemsida.
Vi delar inte dina personuppgifter med någon organisation eller företag utanför EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifter om dig så länge det är nödvändigt. När behovet upphör kommer vi att
radera eller anonymisera dina uppgifter om inte annan svensk eller europeisk lag som tex
bokföringslagen, domstol eller myndighet säger något annat.

Hur skyddar vi dina uppgifter?
Vi ser till att dina uppgifter är trygga hos oss genom organisatoriska och tekniska åtgärder.

Vilka rättigheter har du?
Du har i egenskap av registrerad ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

•
•
•
•
•

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som vi behandlar.
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.
Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, bland annat om vi behandlar
uppgifterna felaktigt och när rättslig grund saknas.
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
Du har rätt att inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Uppdatering av integritetspolicyn
Koltarna gör löpande uppdateringar av denna integritetspolicy. Den gällande versionen finns alltid
publicerad på vår hemsida.

Vill du veta mer?
Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra
felaktiga uppgifter kan du kontakta oss.
Koltarna Ekonomisk Förening
Balladgatan 3
42244 Hisings Backa
www.igelkotten.com
info@igelkotten.com
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Bilaga 1: Behandling av uppgifter för icke medlemmar
Vilka uppgifter behandlar vi?
När

Personuppgifter

Laglig grund

Gallring

Barn i kö

Kategori av
uppgifter
Kontaktuppgifter

Namn
Födelseår och månad
Föräldrars namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress

Samtycke

Kandidat

Kontaktuppgifter

Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Personnummer
Betyg
Intyg
Erfarenhet och
utbildningar
Fotografi
Andra uppgifter du
anger i din ansökan
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Meddelande i löpande
text

Samtycke

1 år efter
senaste
samtycke
eller tills
barnet
tackar ja
eller nej till
en plats
1 år efter
avslutad
rekrytering

Ansökan

Fråga

Kontaktuppgifter

Ärendeuppgifter
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Samtycke

Efter
avslutad
rekrytering

Intresseavvägning Då behovet
upphör

Intresseavvägning Då behovet
upphör
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Bilaga 2: Behandling av uppgifter för medlemmar
Vilka uppgifter behandlar vi?
När

Kategori av
uppgifter
Medlem/förälder Kontaktuppgifter

Identitetsuppgifter

Barn inskrivna i
förskolan

Personuppgifter

Laglig grund

Gallring

Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Personnummer

Avtal

7 år efter
avslutat
medlemskap

Övrigt

Notering om
registerutdrag
Yrke
Utbildning
Inkomst
Sysselsättning

Kontaktuppgifter

Namn

Identitetsuppgifter

Personnummer

Övrigt

Närvaro

Kontaktuppgifter
anhörig

Namn
Relation
Telefonnummer

Avtal

7 år efter
avslutat
medlemskap
Intresseavvägning 1 år efter
avslutat
medlemskap

Rättslig
förpliktelse
Rättslig
förpliktelse
Rättslig
förpliktelse
Rättslig
förpliktelse

7 år efter
utskrivning
7 år efter
utskrivning
1 år
1 år efter
utskrivning

Vilka delar vi personuppgifter med?
Partner / leverantör
Göteborgs kommun

Bank
Partners
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Syfte
Inskrivning i
förskolan
Bidragsutbetalning

Kategori av uppgifter
Identitetsuppgifter

Ersättning av
utlägg
Verksamhetsstöd

Ekonomiska uppgifter

Övrigt

Kontaktuppgifter

Personuppgifter
Barnets personnummer
Barnets namn
Familjens sysselsättning
Närvaro
Bank
Kontonummer
Barnets namn
Föräldrars namn
Telefonnummer
E-postadress
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Bilaga 3: Behandling av uppgifter för anställda
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Kategori av uppgifter
Kontaktuppgifter

Personuppgifter
Namn
Hemadress
Telefonnummer (privat)
E-postadress (privat)
Telefonnummer (arbete)
E-postadress (arbete)
Arbetad tid
Lön
Förmåner
Bank
Kontonummer

Laglig grund
Avtal
Rättslig förpliktelse

Gallring
18 månader efter
anställningen
upphört

Avtal
Rättslig förpliktelse

Identitetsuppgifter

Personnummer

Avtal
Rättslig förpliktelse

Hälsouppgifter

Sjukskrivning
Arbetsförmåga
Frånvaro
Allergier
Namn
Relation
Telefonnummer
E-postadress
Notering om
registerutdrag

Rättslig förpliktelse

7 år efter
verksamhetsårets
slut
6 månader efter
anställningen
upphört
7 år efter
verksamhetsårets
slut
7 år efter
verksamhetsårets
slut
Efter aktivitet
Pågående
anställning

Ekonomiska uppgifter

Kontaktuppgifter anhörig

Övrigt
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Avtal

Intresseavvägning
Rättslig förpliktelse

Intresseavvägning

18 månader efter
anställningen
upphört
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Vilka delar vi personuppgifter med?
Partner / leverantör
Försäkringsförmedlare

Syfte
Pension och försäkring

Kategori av uppgifter
Identitetsuppgifter
Ekonomiska uppgifter
Ekonomiska uppgifter

Bank

Löneutbetalning

Myndigheter

Underlag för skatt,
Kontaktuppgifter
socialföräkringsförmåner

Ekonomiska uppgifter

Andra partners

Lönehantering,
förmåner

Hälsouppgifter
Kontaktuppgifter

Identitetsuppgifter
Ekonomiska uppgifter

Företagshälsovård
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Förebyggande hälsovård

Identitetsuppgifter

Personuppgifter
Personnummer
Lön
Utbetald lön
Bank
Kontonummer
Namn
Hemadress
Telefonnummer
(arbete)
E-postadress
(arbete)
Personnummer
Lön
Förmåner
Frånvaro
Namn
Telefonnummer
(arbete)
E-postadress
(arbete)
Personnummer
Lön
Förmåner
Arbetad tid
Frånvaro
Personnummer

