
 
 
 
Så här arbetar vi med GDPR på Gaddenskolan 
 
 
Dataskyddsförordningen, ofta kallad GDPR, är en ny lag som träder i kraft den 25 maj 
2018. Den är EU-gemensam och ersätter den nu gällande personuppgiftslagen (PUL). 
Syftet med den nya lagen är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och 
stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. Den nya lagen 
påverkar våra medarbetare, elever, vårdnadshavare och leverantörer. Ett intensivt 
arbete med att ställa om och förbereda organisationen pågår därför sedan en tid 
tillbaka. 
 
All personal på Gaddenskolan har genomgått en webbutbildning i GDPR. Vi uppdaterar våra 
blanketter med samtyckesunderskrifter inför höstterminen så att ni som vårdnadshavare 
fyller i dessa blanketter då. Dessutom för vi register över våra personuppgifter och skriver 
personbiträdesavtal med våra externa leverantörer. 
 
Lite kort fakta vad som gäller för oss som skola.  

● En klasslista med namn, adress och telefonnummer = en lista som innehåller personuppgifter och som behöver 
finnas med i registerförteckningen. Om klasslistan är digital utgör den en automatisk behandling av personuppgifter 
och om listan skrivs ut är det en ny personuppgiftsbehandling men för samma ändamål. Om listan är skriven för hand 
uppfyller den kriterierna för ett manuellt register som måste finnas med i förteckningen, eftersom en elev kan 
identifieras med både namn och telefonnummer, dvs. fler än en sökingång. 

 
● En lista med förnamn och resultat på diagnoser, läxförhör etc. = om listan är digital utgör den en behandling av 

personuppgifter som behöver finnas med i förteckningen. Om listan däremot är skriven för hand utgör den inte ett 
manuellt register, eftersom det bara går att identifiera personer via namn, dvs. enbart en sökingång. Den handskrivna 
listan är därmed inte en sådan personuppgiftsbehandling som ska finnas med i förteckningen. 

 
● En utskriven klasslista (hämtad från it-tjänst alternativt skriven i t.ex. word/excel) där namn och klass syns 

och innehåller tomma kolumner för att skriva in resultat på läxförhör för hand = i och med att klasslistan skrivits 
ut från digital form är det en behandling av personuppgifter. När läraren sedan antecknar elevresultat för hand på 
listan är detta en ny behandling av personuppgifter, om syftet med anteckningarna är att senare registrera 
uppgifterna i skolans it-system (s.k. delvis automatiserad behandling). 

 
● En handskriven lista med enbart namn på elever = inte en behandling som måste finnas i förteckningen, eftersom 

behandlingen är manuell. I och med att individer enbart kan identifieras via en sökingång (namn) uppfyller listan inte 
kraven för att utgöra ett manuellt register. 

 
 


