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Personuppgiftspolicy för Sagoparken Fristående Förskola 

1. Information om hantering av personuppgifter 
Vi värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. 
För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ger dig information på ett 
sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.  
 
I denna integritetspolicy, som gäller för barn, föräldrar och personal, ger vi dig information om hur vi hanterar 
personuppgifter i samband med anmälning av barn i kö, inskrivning av barn, hantering av personal eller vid 
andra kontakter med oss. 
 

2. Ansvar för dina personuppgifter? 
Mariestads Pedagogiska Förskola AB, Sågaregränd 4, 542 45 Mariestad, organisationsnummer 559114–8696, är 
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas. 
 

3. Vilka personuppgifter samlas in? 
När vårdnadshavare ställer sitt/sina barn i kö samlar vi in personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, 
telefonnummer och personnummer. När personal anställs samlar vi in personuppgifter såsom namn, adress, e-
postadress, telefonnummer, personnummer och lön. 
 

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter? 
När du har lämnat personuppgifter till oss på Sagoparken, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med 
stöd av den lagliga grund som anges nedan:  

Ändamål för användningen 
av dina uppgifter: Vår lagliga grund för detta ändamål är: 

För att kunna administrera 
barn i kölistan och erbjuda 
plats när plats finns. 

Avtal med den registrerade ska kunna fullgöras. 

För att kunna administrera 
inskriva barn, kontakta 
föräldrar samt fakturera 
förskoleavgift. 

Avtal med den registrerade ska kunna fullgöras. 

För att kunna administrera 
tillsvidare, tim- och 
visstidsanställd personal 
samt utbetalning av löner. 

Avtal med den registrerade ska kunna fullgöras. 

För att kunna administrera 
personal som söker arbete 
och kontakta vid behov. 

Den registrerade har lämnat sitt samtycke. 

 

5. Personuppgifter som Sagoparken själva samlar in 
Sagoparken behandlar personnummer för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har korrekt information. 
Förutom de personuppgifter som du lämnar till oss, kan vi även i vissa fall hämta ditt personnummer och 
adressuppgifter via adressregistret SPAR. Detta gör vi för att försäkra oss om att de uppgifter vi har är 
korrekta. 
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6. Hur Sagoarken använder personuppgifterna 
När du som vårdnadshavare ställer ditt barn i kö sparas uppgifterna så köhanteringen går korrekt till och att 
uppgifter finns för att kontakta vårdnadshavare när plats finns att erbjuda. När vårdnadshavare tackar ja till 
plats flyttas uppgifterna från köhantering till lista med inskrivna barn. Listan med inskrivna barn används för att 
ha korrekt information om barn, uppgifter för kontakt med vårdnadshavare samt underlag vid fakturering av 
förskoleavgift. 
 
För personal används uppgifterna för att korrekt hantera kontakt, löneutbetalningar, inkomstdeklaration till 
skatteverket samt försäkringar. 
 

7. När vi kan komma att dela dina uppgifter 
Sagoparken delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. 
Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med att handlägga avtal, 
försäkringar och löneutbetalningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara banker och försäkringsbolag. I 
sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på 
plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för 
samma ändamål som vi från början samlade in dem för.  
 
Vi delar även dina personuppgifter med Mariestads kommun som är självständigt personuppgiftsansvariga 
vilket innebära att de styr hur informationen ska behandlas. 
 
Sagoparken tillämpar ingen överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES. 
 

8. Lagring och lagringstid 
På Sagoparken behandlar vi informationen för att kunna hantera köplacering och administration kring inskrivna 
barn samt administration av personal. Vi sparar uppgifterna så länge som uppgifterna är nödvändiga för att 
uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid 
som krävs enligt tillämplig lag. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer 
uppgifterna raderas. 
 
Information avseende barn i kö:  
När plats erbjuds får vårdnadshavande tre val. 
• Tackar vårdnadshavare ja till platsen flyttas uppgifterna över till listan med inskrivna barn och uppgifterna 
raderas från kölistan.  
• Väljer vårdnadshavare att tack nej till platsen men stå kvar i kön behålls uppgifterna i kölistan.  
• Tackar vårdnadshavare nej till platsen och väljer att lämna kön raderas uppgifterna inom ett år. 
 

9. Säkerhet för dina personuppgifter 
På Sagoparken säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras för att skydda personuppgifterna mot olovlig 
eller obehörig tillgång till informationen. På Sagoparken hanteras endast den informationen som behövs för 
verksamheten och endast av de personer som har behov av uppgifterna. 
 

10. Dina rättigheter 
Vi på Sagoparken vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din 
personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi 
mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar 
ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har 
också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. 
 
Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt 
ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om 
radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är 
felaktiga). I vissa fall kan inte Sagoparken tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att 
uppfylla gällande lag.  
 
Dina personuppgifter kommer inte behandlas för direkt marknadsföring eller profilering om du inte samtycker 
till detta. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. 
 

  



 Dokument:  Integritetspolicy Sagoparken  3(3) 
 Upprättad av:  Madelene Engström 
 Datum: 2018-05-15 
 
 

Sagoparken Fristående Förskola www.sagoparken.se Mariestads Pedagogiska Förskola AB 
Parkvägen 2 info@sagoparken.se org. nr. 559114-8696 
542 32 Mariestad  Godkänd för F-skatt 

11. Klagomål och tillsynsmyndighet 
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på 
Sagoparken. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det 
förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.  
 

12. Kontakta oss 
Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Madelene Engström 
på telefon 073-37 22 512 eller e-post madelene.engstrom@sagoparken.se. 
 

 


