
      

(gäller från och med 2018 08 20) 

 

Så här behandlar vi dina personuppgifter på Klassiska musiklinjen, Birkagårdens folkhögskola 

(gäller dig som är kursdeltagare) 

 

Den behandling av personuppgifter som är nödvändig i folkhögskolornas statsbidragsberättigade 

folkbildningsverksamhet sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. 

Uppgifterna av allmänt intresse är fastställda i nationell rätt genom bl.a. förordningen (2015:21§8) 

om statsbidrag till folkbildningen. 

Något särskilt samtycke för den nödvändiga hanteringen av personuppgifterna begärs inte. 

Skolan är däremot skyldig att upplysa om hur hanteringen av uppgifter görs. 

För ytterligare detaljer kring registrering av uppgifter och dina rättigheter,  

se ”Dina personuppgifter och Schoolsoft” 

 

Dina fullständiga personuppgifter  

(namn, personnummer, adress, telefon, mail, kontakt till anhörig, studiebakgrund)  

Syfte 

Registrering av deltagare för statsbidrag och landstingsbidrag 

Säkerhet om något händer 

Vem har tillgång till dessa? 

Verksamhetsledare 

Klassiska musiklinjens lärarlag *** 

Skolans administration 

Hur lagras de? 

Endast digitalt*   

Hur länge lagras de? 

Max sju år ** 

 

Dina uppgifter - endast namn, telefon, mail, kost och allergier 

Syfte 

Kontaktmöjlighet och planering mellan kursdeltagare och lärare 

Gemensamma samkväm 

Vem har tillgång till dessa? 

Verksamhetsledare 

Skolans administration 

Skolans lärarlag  

Övriga kursdeltagare – OBS efter samtycke (deltagaren skriver på samtycke vid kursstart) 

Den som besöker skolan  

Hur lagras de? 

Digitalt  

Pappersform på anslagstavlan   

Hur länge lagras de? 

Fram till före nästa kursstart – dvs max tre månader efter avslutad kurs 



Studieintyg efter avslutad kurs (namn, personnummer, omdömen) 

Vem har tillgång till dessa? 

Verksamhetsledare 

Skolans administration 

Hur lagras de? 

Digitalt hos verksamhetsledare 

Papperskopior hos skolans administration 

Hur länge lagras de? 

50 år 

 

Uppgifter om eventuella funktionshinder samt eventuella språksvårigheter och födelseland 

Syfte 

Möjlighet till extra bidrag och resurser  

Möjlighet att erbjuda extra resurser vid behov 

Statistik 

Vem har tillgång till dessa? 

Verksamhetsledare 

Skolans lärarlag  

Skolans administration (OBS: endast statistik – inga namn eller personuppgifter) 

Hur lagras de? 

Digitalt (OBS endast hos verksamhetsledare) 

Pappersform i låst skåp (Ingår i det av deltagaren undertecknade formuläret vid kursstart) 

Hur länge lagras de? 

I pappersform fram till före nästa kursstart – dvs max tre månader efter avslutad kurs. 

Digitalt max ett år efter avslutad kurs. 

 

Foto och filmmedverkan digitalt och i ev trycksak. 

Syfte 

Skolans marknadsföring 

Samtycke krävs 

Vid kursstart skriver deltagaren på ett medgivande till publicering enligt angivna premisser **** 

Vem har tillgång till dessa? 

Verksamhetsledare 

Skolans lärarlag  

Skolans administration 

Allmänheten indirekt 

Hur lagras de? 

Digitalt  samt  i ev. trycksak  

Hur länge lagras bilder? 

Ingen bestämd tid. Dock har deltagare efter två år rätt att begära att bild tas bort, om ingen annan 

överenskommelse gjorts. 

Hur länge lagras filmklipp? 

Ingen bestämd tid. Dock har deltagare alltid rätt att begära att klippet tas bort. 

 



Kommentarer 

 

* Digital lagring sker lösenordskyddat. 

För detaljer kring hanteringen av uppgifter digitalt, se vidare länken nedan: 
https://birka.lyriclab.se/integritetspolicy/ 

 

** Det är tillåtet att behandla personuppgifter för bokföring eftersom bokföringsskyldigheten som 

anges i bokföringslagen (1999:1078) är ett exempel på den rättsliga grunden rättslig förpliktelse. 

Personuppgifter får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en 

längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Det är 

reglerat i lag att det är sju år som gäller. 

 

*** Klassiska musiklinjens fasta lärarlag är angivet på hemsidan det aktuella året.  

Eventuella längre vikariat som tillkommer i lärarlaget, kan också komma att räknas till det fasta 

lärarlaget. 

 

**** Premisser för samtycke till publicering av foto och filmklipp.  

Undertecknas av deltagaren vid kursstart. 

”Jag godkänner härmed att bilder på mig kan användas i skolans marknadsföring, digitalt samt i ev. 

trycksak. 

Detta under förutsättning att, om jag så önskar, bilden tas bort inom två år från det att jag inte längre 

är student på skolan, samt om ingen annan överenskommelse gjorts. 

Jag godkänner också att filmade konsertdokumentationer, repetitioner eller delar av lektioner läggs 

ut på hemsidan/Youtube.  

Vid klipp längre än två minuter tillfrågas jag inför varje eventuell publicering och godkänner denna. 

Jag har rätt att begära att en inspelning tas bort, oavsett längd om jag så önskar. 

Jag förbinder mig också vid att inte publicera eget material på/av/med skolans studenter eller lärare 

– bilder eller filmer – utan att tillfråga dessa. Detsamma gäller också för anhöriga eller bekanta som 

dokumenterat. 

Datum och Namnteckning och namnförtydligande” 

 

 

 

https://birka.lyriclab.se/integritetspolicy/

