Information
2019-01-08
1 (1)

Information om hur Skolverket behandlar dina personuppgifter
Den organisationen som du är anställd hos eller som du är elev/studerande hos har
sökt statsbidrag av Skolverket. I ärendet förekommer personuppgifter om dig i
form av namn och personnummer eller samordningsnummer. Ytterligare uppgifter
som vi har om dig beror på bidraget, det kan röra sig om till exempel var du är
folkbokförd, vilka utbildningar du går eller vilken lön du har. Du har rätt att få veta
exakt vilka uppgifter vi har om dig genom att begära ett registerutdrag.
Det ingår i Skolverkets myndighetsutövning att hantera och fatta beslut om statsbidrag. Det är vidare av allmänt intresse att Skolverket kan hantera de statsbidrag vi
beslutar om (artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR) samt 2
kap. 2§ i dataskyddslagen (2018:218). För att kunna utföra denna arbetsuppgift
krävs att vi samlar in personuppgifter för att kunna beräkna bidragens storlek och
avgöra vilka som har rätt till bidrag.
Skolverket ansvarar för att personuppgifter som förekommer i ärendet behandlas i
enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, och nationell lagstiftning. Vi ansvarar vidare för att obehöriga inte får åtkomst till personuppgifterna.
Uppgifterna lämnas inte ut till eller hanteras av tredje part men kan efter sekretessprövning lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.
Skolverket kan komma att kontakta dig vid handläggning, kontroll, uppföljning och
utvärdering av de statsbidrag där du förekommer. Dina personuppgifter kommer
att behandlas i vårt ärendehanteringssystem och i vårt diarium. Uppgifterna är tillgängliga för Skolverkets handläggare samt e-tjänstens support och tekniker.
Du har rätt att ta del av de personuppgifter som finns registrerade hos Skolverket
om dig. Du har också rätt att begära och få rättelse av felaktiga personuppgifter.
Skolverkets dataskyddsombud når du på dataskyddsombudet@skolverket.se. Om
du anser att Skolverket har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända
dig till Datainspektionen med ett klagomål.
Här kan du begära registerutdrag:
https://www.skolverket.se/om-oss/kontakta-skolverket/begara-registerutdragmed-personuppgifter
På Skolverkets vägnar
Statsbidragsenheterna vid Skolverket

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

