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Barn-/Elevkort 2022/2023 

 
BARNUPPGIFTER 
Efternamn Förnamn Personnummer 

 

 

  

Adress Postnr Ort 

 

 

  

Klass/Grupp 

Viktigt att veta om barnet (t ex allergier, speciella behov) 

 

 

 

 

 

 

Får ert barn visas på foto i förskolan/skolan Ja Nej 

Får ert barn visas på förskolans/skolans hemsida? Ja Nej 

Får ert barn vid behov åka med lärare/pedagog eller förälder i bil på arbetstid? Ja Nej 

VÅRDNADSHAVARES UPPGIFTER 
För- och Efternamn VH 1 För- och Efternamn VH 2 

  

Personnummer (behövs till Tyra/Unikum) Personnummer (behövs till Tyra/Unikum) 

  

Adress Adress 

  

Postnr/Ort Postnr/Ort 

  

Mobil-/ telefonnummer Mobil-/telefonnummer 

Privat Arbete Privat Arbete 

    

Mejladress Mejladress 

  

UTÖVER OVANSTÅENDE TELEFONNUMMER KAN VID BOHOV KAN ÄVEN KONTAKTAS 

I första hand (telnr) till vem  

I andra hand (telnr) till vem  

I tredje hand (telnr) till vem  

Vårdnadshavares underskrift: (godkännande av ovanstående uppgifter krävs av båda vårdnadshavarna) 

 
 
________________________________                                                      _________________________________ 
Ort och datum                                                                                                               Ort och datum 
 
 
________________________________  _________________________________ 
Vårdnadshavares underskrift                                                                                   Vårdnadshavares underskrift 
 
All information som Vrena Friskola delges om ovanstående barn behandlas strikt konfidentiellt och bevaras på låsbar plats. Se även bilaga om GDPR. 
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Behandling av personuppgifter 

Vrena friskola respekterar din personliga integritet. Uppgifter om dig behandlas på ett säkert och korrekt sätt enligt 

dataskyddsförordningen (GDPR). 

Vad är en personuppgift? 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt handlar om dig. Det kan vara ditt namn, personnummer, 

foton, ljudupptagningar eller något annat som kan sammankopplas med dig.  

Vrena friskola hanterar endast dina personuppgifter om det finns en laglig grund för det.  

 

 Vårdnadshavare Gällande för 
barn/elever 

Gällande för personal 

Elev/barnkort X X  

Inkomstuppgift X   

Ledighetsansökningar  X X 

Allergilistor  X X 

Tyra och Unikum X X X 

Anställningsavtal   X 

Krispärmsinformation   X 

Löner och rapporter   X 

Betyg  X  

Elevhälsa X X  

 

Kansliet (rektor och administratör) ansvarar för att personuppgiftsbehandling sker på ett riktigt sätt (vid löpande 

förvaring, arkivering samt destruering). 

Syftet är att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service på ett rättssäkert vis. 

 

Informationsskyldighet 

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med att Vrena friskola får ta del av dem. Du ska få reda på när vi 

sparar information om dig.   

Du har bland annat rätt att få veta: 

Varför Vrena friskola behöver dina personuppgifter. 

Vilken laglig grund vi har för behandling av dina uppgifter. 

Hur länge personuppgifterna kommer att sparas innan de raderas. 

 

Rättigheter 

Om du upplever att dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att begära rättelse. Du som tidigare har samtyckt till en behandling har också rätt 

att ta tillbaka det samtycket. För att se vad som finns sparat om dig som person har du rätt att begära ett registerutdrag.  

Kontakta skolans administratör för detta. 

Kontakta i första hand skolans administratör för att rätta eller justera felaktigheter som uppkommit. 

Om du har frågor och synpunkter kring Vrena friskolas hantering av personuppgifter kontaktar rektor@vrenafriskola.se 

Om du inte är nöjd med Vrena friskolas hantering av dina personuppgifter kan du därefter göra ett klagomål till Datainspektionen som är 

tillsynsmyndighet. 

 

Ytterligare information om dataskyddsförordningen 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen. Där hittar du också fördjupad information kring regler och tillämpningar. 

Angående skolans informationsskyldighet 

Dina rättigheter 

Laglig eller rättslig grund 

 

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/for-medborgare---dina-rattigheter2/
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/rattslig-grund/

