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Krika Bygdeskola Ideell förening och Krika fritids ideell förening behandlar personuppgifter 
enligt svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt 
behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig. 
 
Krika Bygdeskola är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Du kan alltid 
komma i kontakt med oss. Vi behöver personuppgifter för olika ändamål som framgår 
nedan: 
 
Behandling baserad på fullgörandet av medlemsvillkor och på Krika Bygdeskolas 
berättigade intressen: 
Som inskriven kommer barnets personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda 
ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, 
E-postadress, veckobrev, informationsblad, lista vid utfärder, överlämnande till och från 
Krika Bygdeskola, orosanmälan till Socialförvaltningen. Den personuppgiftsbehandlingen 
som utförs i samband med barnets inskrivning hos Krika Bygdeskola är laglig för att den är 
nödvändig för fullgörandet av villkoren och för att Krika Bygdeskola har ett berättigat 
intresse av att kunna behandla personuppgifter för nedan angivna ändamål.  
 
Ändamålen med att behandla barnets personuppgifter är att vårdnadshavaren ska vara 
införstådd med hur och varför personalen dokumenterar. Vi kan också komma att behandla 
barnens personuppgifter för statiska ändamål. Barnets personnummer registreras eftersom 
det är viktigt att Krika Bygdeskola ska kunna säkerhetsställa medlemmarnas identitet. 
Barnets personuppgifter kommer att behandlas automatiskt i Krika Bygdeskolas IT-System. 
Barnets personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och 
organisationer som Krika Bygdeskola samarbetar med för nödvändig behandling för Krika 
Bygdeskolas räkning. Vi kan exempelvis lämna ut barnets adressuppgifter till Skolverket, 
Klippans Kommun. Vid all hantering av barnets personuppgifter iakttar vi säkerhet och 
sekretess.  
 
Lagringstiden:  
Krika Bygdeskola behandlar dina personuppgifter så länge du är inskriven hos oss. När din 
inskrivning upphör raderas dina personuppgifter. Krika Bygdeskola kommer då endast att 
fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.  
 
Dina rättigheter:  
Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till ditt barns personuppgifter. Under vissa 
förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att 
barnets personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till 
dataportabilitet av barnets personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan 
skickas till Krika Bygdeskola. Du har också rätt att vända dig till datainspektionen, 
integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med 
personuppgiftsbehandlingen. Krika Bygdeskola önskar dock att du i första hand vänder dig 
till oss för frågor och begärande kring vår personuppgiftsbehandling.  
 
Genom att godkänna inskrivningen och att mitt barn går på Krika Bygdeskola godkänner du 
ovanstående och samtycker till personuppgiftsbehandlingen.  






