SAMTYCKE TILL PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
(kursdeltagare)
Personuppgiftsansvar
Framnäs har personuppgiftsansvar för de som studerar, går kurs, genomför samverkan hos oss. Den
som har frågor kan alltid kontakta Framnäs via e-post, itservice@framnas.nu.
Behandling av personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. För att statsbidrag ska utgå för kurser
kräver svenska myndigheter att all verksamhet ska rapporteras. Av rapporten ska framgå vilka
personer som deltagit i kurs på folkhögskola. Därför är det nödvändigt att varje deltagare lämnar in
uppgifter om namn och fullständiga personuppgifter.
För sökande och kursdeltagare
Deltagande i kurser på skolan är frivilligt och det är även lämnandet av personuppgifter, men det är
en förutsättning för att kunna söka till och delta i kurser samt att kunna erhålla bidrag. Vi sparar
och behandlar personuppgifter för sökande och kursdeltagare för att kunna genomföra kurserna på
bästa sätt, för god deltagaradministration och för att leva upp till krav på rapportering och
arkivering. De personuppgifter vi behandlar om kursdeltagare är
• Namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer och i förekommande fall
bankkontonummer
• Kontaktuppgifter till närmast anhörig
• Studieresultat och studieorganisation som schema och gruppindelning
• Närvaro/frånvaro/sjukdom. Eventuella funktionsnedsättningar som deltagaren själv
meddelat oss och som ligger till grund för särskilt stöd
• I förekommande fall skriftliga varningar, disciplinära beslut och förbättringskontrakt
Lagringstid
Ansökningshandlingar sparas i upp till ett års tid efter antagningsprocessen oavsett om den sökande
blivit antagen eller ej, detta för att kunna följa upp eventuella synpunkter på antagningsprocessen.
Deltagares personuppgifter behandlas så länge deltagaren studerar samt sparas upp till sju år efter
avslutade aktiviteter, detta för att kunna följa upp eventuella synpunkter eller kompletteringar
efter att aktiviteterna avslutats.
Behörigheter, intyg och omdömen bevaras i minst femtio år.
Digital lagring
När personuppgifter lagras digitalt görs det på lokala servrar, i upphandlade molntjänster som möter
höga säkerhetskrav eller i upphandlade IT-system. Det system som används för rapportering är
uppbyggt så att inga obehöriga kan komma åt uppgifterna.
Fysisk lagring
Personuppgifter som inte är av känslig karaktär förvaras i pärmar på personalens kontor eller i
mappar i Framnäs arkiv. Alla känsliga personuppgifter förvaras inlåsta i vårt valv.
Bilder
Bilder från verksamheten kan publiceras internt, på Framnäs hemsida, i sociala medier och i våra
trycksaker. Om någon inte vill förekomma på sådana bilder måste man själv informera oss om detta,
(vi kommer att fråga i regel dessutom).
Personuppgifts- och Integritetspolicyn i sin helhet finns att tillgå på Framnäs hemsida.
Begäran om samtycke
Genom att acceptera din plats på kursen ger du oss ditt samtycke till att vi använder dina
personuppgifter till de ändamål såsom vi finner nödvändigt och är ålagda.

