HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
På Performing Arts School värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en
hög nivå av dataskydd. Nedan förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga
information och vad ditt samtycke innebär. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår
behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella
frågor.
För att underlätta administrationen IT-behandlar vi uppgifter om dig, vilka uppgifter, på vilket
sätt och i vilket syfte klargör vi här nedan.
PAS hantering av personuppgifter regleras enligt lag genom Dataskyddsförordningen.
Förordningen
gäller från den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR, (Allmänna
dataskyddsförordningen. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, förkortat
GDPR (General Data Protection Regulation)

Förordningen gäller i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till
exempel personuppgifts lagen i Sverige. En av de grundläggande principerna inom
integritetsskydd är så kallad uppgiftsminimering. Det vill säga man ska inte samla in mer
information än vad som är nödvändigt för det aktuella syftet och ändamålet med
insamlingen och uppgifterna får heller inte sparas längre än nödvändigt.
Utbildningsanordnaren ska vidare vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för
att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen.
Personuppgifterna ska hanteras på ett säkert sätt. Vad som är ”lämpliga åtgärder” styrs av
uppgiftens art, behandlingens omfattning och syfte samt den risk som individen utsätts för
vid behandlingen. De registrerade har genom dataskyddsförordningen getts en rad olika
rättigheter som syftar till att den registrerade ska kunna ha kontroll över vilka uppgifter som
behandlas samt kunna invända mot sådan behandling. En av rättigheterna är rätten att bli
bortglömd. Denna rättighet föreligger redan idag, men den ges en tydligare formulering i
dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen kräver ditt samtycke till vilka personuppgifter
utbildningsanordnaren har rätt att hantera i sina register. Som personuppgift räknas allt som
har med dig som fysisk person att göra som namn, personnummer, postadress,
emailadress, betyg, antagningspoäng, kursavgifter, examinationer, foton,
videoupptagningar, mm.
Dokumenthantering vid PAS
Alla personuppgifter om dig sparas och hanteras i ett eget system (filemaker) på egen server
och inte i en sk. molntjänst.
Uppgifterna om dig finns samlade i ett sk. ”studentkort” som är lösenordsskyddat med olika
behörighetsnivåer. Högst behörighet har enbart skolledningen med s.k. ”rektorsbehörighet”.
Utöver ovanstående använder utbildningsanordnaren Google drive för att delge dina
examinationsresultat som delas med dig via ditt personliga gmailkonto, något samtliga
studerande uppmanas att ha.

Vad ditt samtycke innebär
• Ditt samtycke innebär att skolan i ditt studentkort/filemaker får spara namn,
personnummer, postadress, telefonnummer, emailadress, bild, hälsoförsäkran,
(behörighetskrav) gymnasiebetyg (behörighetskrav), antagningspoäng, examinationsresultat
och uppgifter om betald eller obetald kursavgift.
• Ditt samtycke innebär att skolledning/utbildningsanordnare i studentkortet får göra
anteckningar om individuella överenskommelser som rehabiliteringsplan, anpassad
studiegång och/eller anpassad examination eller liknande som är viktiga för din utbildning
och för en rättssäker uppföljning.
• Ditt samtycke innebär att utbildningsanordnaren har rätt att föra klasslistor med
kontaktuppgifter till alla studerande samt att hålla dessa tillgängliga för skolans studerande
och personal.
• Ditt samtycke innebär att utbildningsanordnaren får fotografera, filma och dokumentera
skolans verksamhet avseende undervisning och examinationer.
• Ditt samtycke innebär att undervisning, redovisningar och föreställningar får fotograferas
och filmas för publicering i programblad, hemsida och sociala medier för information
och i marknadsföringssyfte av skolan och de studerande.
• Ditt samtycke innebär att utbildningsanordnarens sparade och publicerade bilder på dig
under skolarbetet även gäller efter din avslutade utbildning.
• Ditt samtycke innefattar också att dina kontaktuppgifter som postadress, telefonnummer
och email sparas efter avslutad utbildning. Detta för att skolan skall, dels ska kunna nå
dig för ev. auditions, jobbförfrågningar mm. samt för att kunna följa upp de studerande
efter sin utbildning.
Om skolan blir ombedd av dig, sparar vi under din studiegång uppgifter om ev. allergier,
mediciner och/eller instruktioner hur skolan skall agera vid ev. diagnostiserad sjukdom.
Dessa uppgifter behandlas konfidentiellt.
Övrig information
Inga av skolans anställda har rätt att lämna ut några personuppgifter till andra än angivet
ovan.
För att få ta del av din hälsoförsäkran krävs ”rektorsbehörighet”, vilket innebär att enbart
skolledning kan ta del av den.
Examinationsresultat är vid publicering på t.ex anslagstavlor anonymiserat genom ett
personligt id-nummer som varje studerande tilldelas i samband med antagningen.
Examinationsresultat lämnas även personligt till varje studerande genom personligt delat
dokument via Google drive till den studerandes personliga gmailkonto.
Examinationvideos sparas minst ett år för möjlighet till överklagan av examinationsresultat.
Senast efter avslutad utbildning raderas alla examinationsvideos.
All fotografering och filmning skall alltid göras med största respekt för varje individ. Om
minsta tvekan föreligger skall den som fotograferar be om den avbildades samtycke. Detta
gälleräven för de studerande och deras egen facebooksida, Instagram samt övriga sociala
medier som på något sätt knyts till utbildningen och PAS.

