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Information om personuppgiftsbehandling i vuxenutbildningen 
Du får denna information eftersom vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig 
och det framgår av EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) att du i dessa fall ska bli 
informerad om detta. Vi kommer behandla följande personuppgifter om dig: personnummer, 
namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Syftet med behandlingen av dina 
personuppgifter är administration av ansökan och antagning till utbildningen du sökt och den 
undervisning du deltar i. De personuppgifter vi sparar och behandlar är dem du angett i din 
ansökan. 
 
Om du inte lämnar personuppgifterna kommer vi inte att kunna behandla din ansökan.  
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den 
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse som grundar 
sig i skollagen (tex. uppgiftsskyldighet, kvalitetssäkring av utbildningen), allmänt intresse 
(tex. behandling av din ansökan, undervisning) och myndighetsutövning (tex. 
betygssättning). Arkivlagen styr våra möjligheter att gallra uppgifter.  Hur länge vi sparar 
dina uppgifter varierar och styrs av ovan angivna lagstöd.  
De personuppgifter vi behandlar om dig delar vi i de fall det är aktuellt med: 
 

• Statistiska centralbyrån (lagstöd: skollagen uppgiftsskyldighet) 
• Centrala studiestödsnämnden (lagstöd: allmänt intresse) 
• Arbetsförmedlingen (lagstöd: allmänt intresse)  
• Yrkeshögskolemyndigheten (lagstöd: allmänt intresse).  
• Om du söker utbildning i en annan kommun, eller hos ett distansföretag och vi 

behandlar den ansökan skickar vi din ansökan vidare till aktuell utbildningsanordnare 
(lagstöd: allmänt intresse).     

 
Vi använder oss av personuppgiftsbiträden för att kunna fullgöra vårt uppdrag som 
utbildningsanordnare och våra skyldigheter gentemot dig. Följande är aktuella i 
vuxenutbildningen: 
 
Tieto-skolregistreringssystem 
Itslearning/Fronter (lärplattform) 
Educateit-nivåtester för kommunal vuxenutbildning 
Inläsningstjänst 
Ephorus-plagiatkontroll 
 
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är 
skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett 
land utanför EU/ESS.  
 



 
Personuppgiftsansvarig 
Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun (organisationsnummer 212000–2015).  
 
Registerutdrag, rättelse, invändning m.m. 
Du har rätt att kontakta oss om du vill: 
 

• begära att få information om de uppgifter vi har om dig, ett s.k. registerutdrag 
• begära rättelse av felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter 
• begära överföring (dataportabilitet) 
• begära att vi begränsar behandlingen 
• göra invändningar 
• begära radering av dina uppgifter 

 
Kontaktuppgifter 
Lindesbergs kommun 
Kommunstyrelsen 
711 80 Lindesberg 
Växel 0581-810 00 
 
Vårt dataskyddsombud kan du kontakta via denna e-postadress: dataskydd@lindesberg.se 
 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in 
klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen. Du hittar även mer 
information om GDPR och dina rättigheter på www.datainspektionen.se 
 
 
 


