
 

 

Information om hur vi hanterar dina 
personuppgifter 

Från och med den 25:e maj 2018 ersätts PUL (personuppgiftslagen) av 
Dataskyddsförordningen (GDPR). Det är en gemensam förändring i hela EU 
vilken skärper behandlingen av personuppgifter. 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter gällande våra elever och 
vårdnadshavare så som namn, personnummer, e-post, räkningsmottagare 
och telefonnummer. Vi behandlar även information såsom vilken kurs 
eleven går, om hyra av instrument förekommer samt vilka kurser eleven 
eventuellt står i kö på. 

Syftet med behandlingen är att kunna nå elever, vårdnadshavare, veta vilka 
som går våra kurser, ha ett kössystem samt för att kunna fakturera 
elevavgifter. 

Vi har fått grunduppgifter (personnummer, adress, e-post, telefonnummer, 
faktureringsadress) från Barn- och utbildningsförvaltningen som är 
huvudadministratör för det program vi använder.  Specifika uppgifter för 
Kulturskolan så som elevavgift, vilka kurser eleven går på, hyra av 
instrument, samlas in och registreras av Kulturskolan. 

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den lagliga grunden för att behandla dina och ditt barns 
personuppgifter är allmänt intresse. 

Dina uppgifter som Kulturskolan är ansvarig för kommer att sparas till 
närmaste läsårsskifte efter det att eleven avslutat sin/sina kurser hos oss. Då 
gallras uppgifterna. 

De personuppgifter vi behandlar om dig i fråga om grunduppgifter delas 
med Barn- och utbildningsförvaltningen och Eslövs kommuns 
ekonomiavdelning. 

Personuppgiftsansvarig är Kultur och fritidsnämnden i Eslövs kommun. 
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi 
har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi 
begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast 
genom att kontakta oss på kulturochfritid@eslov.se 
 

mailto:kulturochfritid@eslov.se


Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt 
att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen: 

Datainspektionen Box 8114, 104 20 Stockholm.                                  
Telefon: 08-657 61 00     E-post: datainspektionen@datainspektionen.se  

Du kan läsa mer om dina rättigheter på https://eslov.se/kommun-
politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter/ eller 
be om en utskrift av informationen. 
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