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SAMMANFATTANDE INFORMATION
Allmänt
För oss på Fryshuset är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi
behandlar dina personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning
om skydd för dina uppgifter alltid följs.
Tillämpningsområde
Denna Integritetspolicy gäller för all Fryshusets användning av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet i
förhållande till dig som deltar i någon av våra verksamheter, projekt och aktiviteter, dig som är elev i vår
skolverksamhet, dig som vårdnadshavare och dig som annars besöker vår hemsida eller kontaktar oss på
Fryshuset.
Insamlade personuppgifter
Den information vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i samband med att du vänder dig till oss
för att delta i vår verksamhet samt under tiden du är aktiv hos oss eller anhörig till aktiv hos oss. Det kan t.ex. vara
kontaktuppgifter, uppgifter om studieresultat, demografiska uppgifter såsom ålder och kön samt andra uppgifter
som är relevanta för att bedriva vår verksamhet. Ibland får vi även uppgifter från andra parter såsom kontakter
med myndigheter, kommuner och samarbetspartners. För att förbättra vår hemsida använder vi även cookies
som kan innehålla personuppgifter. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår cookie-policy.
Vår användning och delning
Vi på Fryshuset använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna bedriva vår verksamhet. Dina
personuppgifter används för följande syften:
- För att ansöka om, redovisa och analysera medel från bidragsgivare,
- För att planera, samordna och bedriva vår verksamhet,
- För att administrera skolverksamheten,
- För att administrera och tillhandahålla elevhälsovård,
- För att bedriva, analysera och utveckla avhopparverksamhet,
- För att administrera låne- och uthyrningsverksamhet,
- För att hantera kontakten med CSN,
- För att genomföra antagning till Folkhögskolan,
- För att trygga säkerheten i våra lokaler,
- För att föra statistik avseende Folkhögskolan,
- För att arkivera fotografier, filmer och annat liknande material,
- För att bedriva marknadsföring och informera dig om vår verksamhet,
- För att analysera och utveckla vår hemsida,
- För att vid eventuellt behov kunna göra en orosanmälan hos Socialtjänsten (en uttalad skyldighet endast vid
myndighetsutövning i vissa fall, men andra behov kan förekomma), samt
- För att skydda våra rättsliga intressen i händelse av en tvist.
Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som det är
nödvändigt.
Vi kan i vissa fall komma att lämna ut dina personuppgifter till IT-leverantörer eller organisationer som vi
samarbetar med för att bedriva vår verksamhet. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.
Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss
kontroll över dina uppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade,
blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter eller
återkalla ditt samtycke till att de används. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du
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alltid rätt att klaga hos Datainspektionen. Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer i vår
fullständiga Integritetspolicy.
Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill
använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:
Postadress: Stiftelsen Fryshuset, att. Dataskyddsteam, Box 92022, 120 06 Stockholm
Besöksadress: Mårtensdalsgatan 2-8
E-post: dataskyddsteam@fryshuset.se
Telefon: 08 691 76 00
Webbplats: www.fryshuset.se
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FULLSTÄNDIG INTEGRITETSPOLICY
1.

ALLMÄNT

1.1

Stiftelsen Fryshuset, org.nr. 802011-1582 (”Fryshuset”) respekterar och värnar om din personliga
integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med denna
integritetspolicy (”Integritetspolicy”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet
med tillämplig lagstiftning.
För att kunna bedriva vår verksamhet måste vi använda personuppgifter om dig. Denna
Integritetspolicy gäller dig som deltar i någon av våra verksamheter, projekt och aktiviteter, dig som är
elev i vår skolverksamhet, dig som anhörig och dig som annars besöker vår hemsida eller kontaktar
oss på Fryshuset.

2.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Fryshuset är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att
användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned i
denna Integritetspolicy.

3.

VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

3.1

Vi på Fryshuset använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna bedriva vår verksamhet. Vi
använder därför dina personuppgifter för följande syften:
-

För att ansöka om, redovisa och analysera medel från bidragsgivare,

-

För att planera, samordna och bedriva vår verksamhet,

-

För att administrera skolverksamheten,

-

För att administrera och tillhandahålla elevhälsovård,

-

För att bedriva, analysera och utveckla avhopparverksamhet,

-

För att administrera låne- och uthyrningsverksamhet,

-

För att hantera kontakten med CSN,

-

För att genomföra antagning till Folkhögskolan,

-

För att trygga säkerheten i våra lokaler,

-

För att föra statistik avseende Folkhögskolan,

-

För att arkivera fotografier, filmer och annat liknande material,

-

För att bedriva marknadsföring och informera dig om vår verksamhet,

-

För att analysera och utveckla vår hemsida,

-

För att vid eventuellt behov kunna göra en orosanmälan hos Socialtjänsten (en uttalad skyldighet
endast vid myndighetsutövning i vissa fall, men andra behov kan förekomma), samt

-

För att skydda våra rättsliga intressen i händelse av en tvist.

I nedanstående tabeller får du mer information om bl.a. varför vi använder dina personuppgifter, vilka
personuppgifter vi sparar för att uppnå de angivna ändamålen och hur länge vi sparar dina
personuppgifter.
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Bidragsansökningar till projekt
Syfte med insamling av personuppgifter:
För att ansöka om, redovisa och analysera medel från bidragsgivare
Typ av personuppgifter vi samlar in:
- Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
- Demografiska uppgifter såsom ålder och kön.
- Personnummer.
- Fotografier, ljud- och videoinspelningar, såsom mingelbilder, porträttfotografier och videofilmer.
Vad vi gör: Vi använder dina uppgifter
för att söka bidrag till projekt inom vår
verksamhet. Vi behandlar också dina
uppgifter för att kunna redovisa, följa
upp och analysera bidragen. Dina
personuppgifter behandlas som
underlag för oss internt. När
uppgifterna används externt för
redovisning pseudonymiseras de i de
allra flesta fallen (vilket innebär att vi
tar bort identifierbara uppgifter).

Laglig grund:
Intresseavvägning, eftersom vi
bedömer att vårt intresse av
att hantera bidrag väger tyngre
än ditt intresse av skydd för
dina personuppgifter.
Samtycke, om vi använder bild,
ljud och film i våra
redovisningar.

Lagringstid: Uppgifterna sparas
under hela tiden det aktuella
projektet för bidraget pågår samt
upp till 5 år från det att projektet
avslutats. Om bidragsgivaren
kräver det kan uppgifterna komma
att sparas en längre tid. Fryshuset
kommer dock vidta nödvändiga
åtgärder för att skydda
informationen under hela tiden
behandlingen pågår.

I vissa fall vid samarbeten med
myndigheter, Europeiska socialfonden
samt med kommuner kan vi dock
komma att dela dina uppgifter utan att
pseudonymisera dessa i samband med
ansökan och redovisning.
I vissa fall använder vi oss även av bild,
ljud och film i våra redovisningar. Om vi
använder sådana personuppgifter om
dig kommer vi innan vi behandlar
uppgifterna inhämta samtycke från dig.

Dina rättigheter: Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke när vi behöver ditt samtycke för att få
använda dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer du eventuellt inte längre kunna ta del av
vår verksamhet. Du har även rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med
stöd av en intresseavvägning. Se avsnitt 8 om du vill läsa mer om vilka rättigheter du har.
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Vid deltagande av aktivitet
Syfte med insamling av personuppgifter:
För att planera, samordna och bedriva vår verksamhet
Typ av personuppgifter vi samlar in:
- Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
- Känsliga personuppgifter såsom uppgifter om allergier och sjukdomar.
- Personnummer.
- Demografiska uppgifter såsom ålder och kön.
- Familjerelationer såsom information om anhöriga.
- Deltagarinformation såsom vilken verksamhet du deltar i och under vilken tidsperiod.
Vad vi gör: När du deltar i en aktivitet
hos oss använder vi dina
personuppgifter för att exempelvis
kunna kontakta dig, skicka ut
inbjudningar och annan information till
dig, notera din närvaro samt i
uppföljningsarbetet. Vi använder även
dina uppgifter för att under tiden för ditt
deltagande kunna ta hänsyn till
eventuella allergier och sjukdomar.

Laglig grund: Intresseavvägning,
eftersom vi bedömer att vårt
intresse av att kunna planera,
samordna och genomföra vår
verksamhet överväger ditt intresse
av skydd för dina personuppgifter.
När vi behandlar känsliga
personuppgifter inhämtar vi ditt
samtycke.

Vi behandlar kontaktuppgifter om dig
som vårdnadshavare, såsom ditt namn,
telefonnummer och e-postadress, för att
kunna komma i kontakt med dig under
tiden det barn du har vårdnaden över
deltar i vår verksamhet.

Lagringstid: Vi sparar dina
uppgifter så länge du är aktiv i
någon av våra verksamheter,
därefter raderas de.
Ditt namn, telefonnummer och epostadress kan komma att sparas
i administrativt syfte i upp till 1 år
efter det att du slutat vara aktiv i
någon av våra verksamheter för att
vi ska kunna följa upp och avsluta
verksamheten.

Dina rättigheter: Se avsnitt 8 om du vill läsa mer om vilka rättigheter du har.
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Administrera skolverksamhet
Syfte med insamling av personuppgifter:
För att administrera skolverksamheten
Typ av personuppgifter vi samlar in
- Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
- Personnummer.
- Elevinformation såsom användarnamn i våra skoladministrativa system och klass.
- Betyg- och behörighetsuppgifter såsom betyg i klasser/kurser, omdömesuppgifter och behörighet.
- Uppgifter för informationsutbyte såsom uppgifter om kallelse till samtal och möten samt uppgifter du själv angett.
- Familjerelationer såsom information om anhöriga.
- Specialbehov såsom behov av extraundervisning och hemspråksundervisning.
- Känsliga personuppgifter, såsom uppgifter om hälsa du själv angett i ditt informationsutbyte med skolan samt
uppgifter om eventuella funktionsvariationer.
Vad vi gör: Vi behandlar dina uppgifter vid
exempelvis kontakt med vårdnadshavare,
hantering av betyg, genomförande av
plagiatkontroll och närvaroregistrering. Vi
hanterar även de uppgifter som
vårdnadshavare anger när vårdnadshavaren
ställer elev i kö till vår verksamhet.
Om du söker till, eller deltar i, vår
skolverksamhet för barn och ungdomar med
funktionsvariationer, behandlar vi även
uppgifter om din funktionsvariation.
Vi behandlar dina personuppgifter för att
tillhandahålla de verktyg du behöver för din
skolgång, såsom digitala läromedel och
tillgång till kunskapsdatabaser. Vi behandlar
även uppgifter för att kunna tillhandahålla
specifik undervisning och stöd anpassat till
dina behov, såsom extraundervisning och
hemspråksundervisning.
Vi behandlar också dina uppgifter i vår
biblioteksverksamhet samt för att du ska
kunna ta del av inventarier/verktyg, såsom en
skoldator.

Laglig grund: Vi behandlar
dina personuppgifter inom
skolverksamheten som ett led
i vår myndighetsutövning.

Lagringstid: Vi sparar dina
uppgifter så länge du är elev
hos oss och upp till 10 år
därefter.

När vi behandlar känsliga
personuppgifter som faller
utanför myndighetsutövning
inhämtar vi ditt samtycke.

Betyg, namn och tid för studier
sparas under tiden du är elev
hos oss. Efter 10 år gör vi en
bedömning huruvida vi behöver
spara dina uppgifter eller om vi
kan gallra uppgifterna. Efter
avslutade studier skickas dina
betygsuppgifter över till den
kommun Fryshuset är belägen
för arkivering av betygen, detta
enligt lag.

Vi behandlar dina
personuppgifter baserat på
avtal för att tillhandahålla
digitala läromedel.
När vi behandlar dina uppgifter
för att administrera och
tillhandahålla inventarier
såsom skoldator baserar vi
behandlingen på avtal.
För dig som är elev på
Folkhögskolan behandlar vi
dina uppgifter baserat på
uppgift av allmänt intresse.

Vi använder oss av sms när vi utbyter
information med dig som elev. Detta innebär
att vi behandlar dina personuppgifter när du
skriver meddelanden till oss samt när vi skriver
till dig.

När du skrivits in i vårt
kösystem sparar vi dina
uppgifter i upp till 5 år.
Sms mellan dig och skolan
lagras i 1 månad, därefter
gallras de.
För dig som går på
Folkhögskolan lagras
uppgifterna under studietiden
samt 50 år efter avslutade
studier.

Om det krävs viss behörighet för att söka till
vår verksamhet behandlar vi även den typen av
behörighetsinformation om dig.

Dina rättigheter: Se avsnitt 8 om du vill läsa mer om vilka rättigheter du har.
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Administrera och tillhandahålla elevhälsovård
Syfte med insamling av personuppgifter:
För att administrera och tillhandahålla elevhälsovård
Typ av personuppgifter vi samlar in
- Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
- Personnummer.
- Familjerelationer såsom information om anhöriga.
- Känsliga personuppgifter såsom uppgifter om din fysiska och psykiska hälsa som framgår av din
skolhälsojournal.
Vad vi gör: Vi behandlar uppgifter
om dig inom ramen för vår
skolhälsovård. Uppgifter inhämtas
från tidigare grund- och
gymnasieskola. Skolsköterskorna
journalför uppgifter om ditt
hälsotillstånd, vaccinationer och
medicinska utredningar i enlighet
med patientdatalagen i ett
journalsystem. Det medicinska
ledningsansvaret uppfylls med hjälp
av en utomstående aktör.

Laglig grund: Vi behandlar
dina personuppgifter
baserat på rättslig
förpliktelse.

Lagringstid: Vi sparar dina uppgifter så
länge du är elev hos oss.
Journaler upprättade på skolan arkiveras
10 år efter avslutad studietid, därefter
raderar vi uppgifterna.

Dina rättigheter: Se avsnitt 8 för att få information om dina rättigheter.
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Bedriva avhopparverksamhet
Syfte med insamling av personuppgifter:
För att bedriva, analysera och utveckla avhopparverksamhet
Typ av personuppgifter vi samlar in:
- Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
- Personnummer.
- Känsliga personuppgifter såsom uppgifter om din, eller din anhöriges, psykosociala bakgrund och
psykosociala framsteg.
- Familjerelationer såsom information om anhöriga om du som aktiv är minderårig.
- Uppgifter om lagöverträdelser, såsom uppgifter om du suttit en viss tid på anstalt, eller om din anhörige gjort
det.
- Övriga uppgifter som du själv väljer att dela med dig av under ditt deltagande i verksamheten samt under
efterföljande utvärderingsarbete.
Vad vi gör: Vi behandlar uppgifter om dig för att
administrera och bedriva ditt deltagande i någon
av avhopparverksamheterna. Uppgifter vi
behandlar är om din psykosociala bakgrund,
eventuellt kriminella bakgrund samt löpande
uppföljning av mående och utveckling.

Laglig grund: Vi
behandlar dina
personuppgifter baserat
på myndighetsutövning.

Är du under 18 år behandlar vi även uppgifter om
dina vårdnadshavare för att kunna komma i
kontakt med dem vid behov.

Lagringstid: Vi sparar dina
uppgifter så länge du är aktiv
i någon av verksamheterna,
samt i pseudonymiserad
form 10 år därefter för att
kunna utvärdera vår
verksamhet.

För att genomföra en utvärdering av vår
verksamhet så anlitar vi forskare för att analysera
verksamheten på uppdrag av oss. Arbetet syftar
till att utvärdera exempelvis återfallsrisk samt
utveckla och förbättra vår verksamhet.
Vi behandlar även uppgifter om dig som är
anhörig till någon som är på väg in i, eller redan
lever, ett destruktivt eller kriminellt liv. Vi
behandlar endast de uppgifter du själv väljer att
dela med dig av när du kontaktar oss. Uppgifterna
behandlas huvudsakligen av den terapeut du
träffar i verksamheten. Vi behandlar även dina
uppgifter i den statistik som ligger till grund för
ansökan om medel till verksamheten, men då i
pseudonymiserad form.
Dina rättigheter: Se avsnitt 8 för att få information om dina rättigheter.
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Låne- och uthyrningsverksamhet
Syfte med insamling av personuppgifter:
För att administrera låne- och uthyrningsverksamhet
Typ av personuppgifter vi samlar in:
- Kontaktuppgifter såsom namn och telefonnummer.
- Personnummer.
- Verksamhetsinformation såsom vilken verksamhet, aktivitet, projekt eller klass du tillhör.
Vad vi gör: Vi behandlar
uppgifter om dig för utlåning
och uthyrning av nycklar,
inventarier och annat som tillhör
verksamheten.

Laglig grund: Intresseavvägning,
eftersom vi bedömer att vårt
intresse av att kunna administrera
vår låne- och uthyrningsverksamhet
överväger ditt intresse av skydd för
dina personuppgifter.

Lagringstid: Vi sparar dina uppgifter
i upp till 6 månader från det att du
lånade eller hyrde något från
verksamheten eller slutat vara aktiv
i någon av våra verksamheter.

Dina rättigheter: Du har alltid rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med
stöd av en intresseavvägning. Se avsnitt 8 om du vill läsa mer om vilka rättigheter du har.

Kontakt med CSN
Syfte med insamling av personuppgifter:
För att hantera kontakten med CSN
Typ av personuppgifter vi samlar in:
- Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
- Personnummer.
- Studieinformation, såsom kurs, tidsperiod och studieresultat.
Vad vi gör: Vi behandlar
uppgifter såsom vilken kurs du
läser, om du tar studieuppehåll
och dina uppnådda
studieresultat om dig som är
elev på vår gymnasie- och
Folkhögskola. Detta gör vi för
att ge CSN det underlag som
krävs för att du som elev ska
kunna få studiestöd och
studielån.

Laglig grund: Vi behandlar dina
personuppgifter som ett led i vår
myndighetsutövning.

Lagringstid: Uppgifterna behandlas
endast tills dess att informationen
sänts över till CSN, därefter raderas
de.

Dina rättigheter: Se avsnitt 8 för att få information om dina rättigheter.
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Antagning Folkhögskolan
Syfte med insamling av personuppgifter:
För att genomföra antagning till Folkhögskolan
Typ av personuppgifter vi samlar in:
- Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
- Personnummer.
- Videofiler, uppgifter du själv skickar in när du söker till Folkhögskolan.
Vad vi gör: Vi behandlar dina
personuppgifter när du skickar in
videofiler till oss i samband med
antagningsprocessen. Du väljer
själv vad filerna innehåller. Vi vill
uppmärksamma dig på att om du
skickar in känsliga
personuppgifter om dig, såsom
uppgifter om hälsa, religiös eller
filosofisk tillhörighet eller sexuell
läggning, behandlas även dessa
uppgifter. Du bör undvika att
skicka in känsliga
personuppgifter eller uppgifter
om andra personer än dig själv i
din ansökan.

Laglig grund: Intresseavvägning,
eftersom vi bedömer att vårt
intresse av att kunna genomföra
antagningsprocessen till
Folkhögskolan överväger ditt
intresse av skydd för dina
personuppgifter.

Lagringstid: Vi sparar dina uppgifter
under tiden för antagningsprocessen
samt upp till 2 år efter avslutad
antagning.

Dina rättigheter: Du har alltid rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med
stöd av en intresseavvägning. Se avsnitt 8 för att få information om dina rättigheter.

Säkerhet i våra lokaler
Syfte med insamling av personuppgifter:
För att trygga säkerheten i våra lokaler
Typ av personuppgifter vi samlar in:
- Kontaktuppgifter såsom namn.
- Uppgifter om ditt rörelsemönster, såsom in- och utpassering genom dörrar i våra lokaler.
Vad vi gör: Vi behandlar dina
personuppgifter för att trygga
säkerheten i våra lokaler. Detta gör
vi genom att använda oss av in- och
utpasseringssystem och
larmsystem som är kopplat till ditt
namn.

Laglig grund: Vi behandlar dina
personuppgifter med stöd av
avtal.

Lagringstid: Vi sparar dina
uppgifter så länge du är elev eller
aktivt deltar i vår verksamhet.
Om du tillfälligt lånar en nyckel,
passerkort eller liknande behandlar
vi dina uppgifter så länge som du
nyttjar den.

Dina rättigheter: Se avsnitt 8 för att få information om dina rättigheter.
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Statistik avseende Folkhögskolan
Syfte med insamling av personuppgifter:
För att föra statistik avseende Folkhögskolan
Typ av personuppgifter vi samlar in:
- Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
- Personnummer.
- Deltagarinformation såsom vilken kurs du deltar i och under vilken tidsperiod.
- Känsliga personuppgifter såsom uppgifter om eventuella funktionsvariationer.
Vad vi gör: Vi behandlar uppgifter
om dig på Folkhögskolan, såsom
information om eventuella
funktionsvariationer, för att föra
den statistik som sedan ligger som
underlag för våra medel.
Statistiken rapporteras in till SCB
och används enbart för att ansöka
om medel och kommer således
inte att publiceras offentligt.

Laglig grund: Vi behandlar dina
personuppgifter baserat på
uppgift av allmänt intresse.

Lagringstid: Uppgifterna behandlas
endast tills dess att informationen
sänts över till SCB.

Dina rättigheter: Se avsnitt 8 för att få information om dina rättigheter.

Arkivera foto, filmer etc.
Syfte med insamling av personuppgifter:
För att arkivera fotografier, filmer och annat liknande material
Typ av personuppgifter vi samlar in:
- Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
- Fotografier, ljud- och videoinspelningar, såsom mingelbilder, porträttfotografier och videofilmer.
Vad vi gör: Vi arkiverar
fotografier, ljud- och
videoinspelningar för att kunna
gå tillbaka i arkivet och se hur vår
verksamhet sett ut tidigare år och
eventuellt publicera äldre
material på nytt.
Om vi önskar publicera material
från arkivet kommer vi att
inhämta samtycke.

Laglig grund: Intresseavvägning,
eftersom vi anser att vårt intresse
av att kunna arkivera fotografier,
ljud- och videoinspelningar
överväger ditt intresse av skydd
för dina personuppgifter.

Lagringstid: Vi sparar dina uppgifter
i upp till 10 år från tiden för
fotograferingen eller inspelningen.

Samtycke, för att publicera eller på
annat sätt använda materialet
externt för annat än mingelbilder

Dina rättigheter: Se avsnitt 8 för att få information om dina rättigheter.
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Marknadsföring/information om vår verksamhet
Syfte med insamling av personuppgifter:
För att bedriva marknadsföring och informera dig om vår verksamhet.
Typ av personuppgifter vi samlar in:
- Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
- Demografiska uppgifter såsom ålder och kön.
- Fotografier, ljud- och videoinspelningar, såsom mingelbilder, porträttfotografier och videofilmer.
Vad vi gör: För att informera dig
om vår verksamhet behandlar vi
bland annat kontaktuppgifterna
till dig för att skicka ut
nyhetsbrev, informera om
aktiviteter såsom öppet hus,
Workshops och infoträffar. Vi kan
även komma att fotografera och
filma vid tillfällen där du är
närvarande för att sprida i våra
kanaler, såsom i sociala medier.
Vi kan även komma att dela
materialet med tredje part som är
kopplad till Fryshuset som
sponsor och samarbetspartner.
Om vi lämnar över information till
tredje part för externt bruk så
inhämtar vi samtycke i förväg. Se
mer om hur vi delar
personuppgifter i avsnitt 6.

Laglig grund: Intresseavvägning, då vi anser
att vårt intresse av att kunna dela med oss av
information till dig som redan är aktiv hos oss
överväger ditt intresse av skydd för dina
personuppgifter.

Lagringstid: Vi sparar
dina personuppgifter i
upp till 5 år.

Vi behandlar även dina uppgifter baserat på
en intresseavvägning när du förekommer på
mingelbilder då vi bedömer att vårt intresse
av att kunna fotografera och publicera bilder
från mingel överväger ditt intresse av skydd
för dina personuppgifter. Vi kommer dock
informera tydligt i lokalen om att fotografering
kan förekomma.
Vi inhämtar samtycke när vi fotograferar
enskilda personer eller en mindre grupp
personer samt vid större filmproduktioner. Vi
inhämtar även samtycke om vi önskar
använda dessa filmer eller fotografier för att
publicera på vår hemsida, dela i våra sociala
medier eller för att använda i tryckt media.

Dina rättigheter: Se avsnitt 8 om du vill läsa mer om vilka rättigheter du har.
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Utveckla hemsida
Syfte med insamling av personuppgifter:
För att analysera och utveckla vår hemsida
Typ av personuppgifter vi samlar in:
- Information om användning av hemsidan såsom information om din IP-adress, vilka delar av hemsidan du
besöker och hur länge du besöker hemsidan.
Vad vi gör: Vi behandlar dina
personuppgifter för att
analysera hur du använder vår
hemsida. Detta gör vi genom
att inhämta information från
cookies för att se hur vi kan
förbättra användarupplevelsen
och för att analysera hur vi kan
nå ut med vår information på
allra bästa sätt. Läs mer om
cookies i avsnitt 10.

Laglig grund: Vi behandlar dina
personuppgifter baserat på
samtycke när vi utför analys
baserat på information inhämtad
från cookies.

Lagringstid: Vi sparar dina uppgifter i
upp till 26 månader.

Dina rättigheter: Se avsnitt 8 om du vill läsa mer om vilka rättigheter du har.

Orosanmälan Socialtjänsten
Syfte med insamling av personuppgifter:
För att vid eventuellt behov kunna göra en orosanmälan hos Socialtjänsten (en uttalad skyldighet endast vid
myndighetsutövning i vissa fall)
Typ av personuppgifter vi samlar in:
- Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
- Känsliga personuppgifter såsom uppgifter om fysiskt och psykiskt hälsotillstånd.
- Personnummer.
- Demografiska uppgifter såsom ålder och kön.
- Annan information som du kan ha lämnat till oss i samband med vår verksamhet.
Vad vi gör: Vi använder dina
personuppgifter för att kunna göra
en orosanmälan till Socialtjänsten
(en uttalad skyldighet endast vid
myndighetsutövning i vissa fall).
Detta gör vi för att skydda barn och
ungdomar som misstänks leva
under ogynnsamma förhållanden.

Laglig grund: Vi behandlar dina
personuppgifter baserat på en
rättslig skyldighet, i vissa fall istället
baserad på intresseavvägning.

Lagringstid: Vi sparar dina
uppgifter så länge du är aktiv i
någon av våra verksamheter,
därefter raderas de.

Dina rättigheter: Se vidare i avsnitt 8 om dina rättigheter.
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Skydda våra rättsliga intressen
Syfte med insamling av personuppgifter:
För att skydda våra rättsliga intressen i händelse av en tvist
Typ av personuppgifter vi samlar in:
Alla personuppgifter som kan förekomma inom ramen för vår verksamhet och som redovisats i tabellerna ovan.
Vad vi gör: Vi behandlar dina
uppgifter i händelse av en tvist
för att kunna upprätta, utöva
eller försvara ett rättsligt
anspråk.

Laglig grund: Om det uppstår en
tvist har vi rätt att använda dina
uppgifter med stöd av en
intresseavvägning.
Förekommer känsliga
personuppgifter har vi även rätt att
behandla dessa för att fastställa,
göra gällande eller försvara
rättsligt anspråk

Lagringstid: Dina uppgifter sparas upp
till 10 år efter det att du slutat vara
aktiv i vår verksamhet.
Vid en eventuell tvist kan dina
personuppgifter komma att behandlas
till dess att tvisten slutligen avgjorts.

Dina rättigheter: Se avsnitt 8 om du vill läsa mer om vilka rättigheter du har.

4.

VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER?
De personuppgifter vi använder om dig har du huvudsakligen lämnat till oss. Du lämnar uppgifter
såsom dina kontaktuppgifter och ditt personnummer när du väljer att delta i något av våra projekt och
aktiviteter samt vår skolverksamhet. Vi kan även komma att få uppgifter från andra parter, till exempel i
kontakter med myndigheter, kommuner och samarbetspartners. Vi inhämtar även information från
cookies. Läs mer om vår behandling av cookies i avsnitt 10.

5.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

5.1

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för de syften vi samlade in uppgifterna för enligt
denna Integritetspolicy. När vi inte längre behöver spara dina uppgifter tar vi bort dem ur våra system. I
tabellerna ovan under avsnitt 3 kan du se hur länge vi som längst sparar personuppgifter om dig för olika
syften.
Vi kan också behöva spara dina personuppgifter av andra skäl, t.ex. för att följa lagkrav eller för att
bevaka våra rättsliga intressen eller något annat viktigt allmänt intresse.

6.

VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

6.1

Fryshuset kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra, såsom till IT-leverantörer och
organisationer som vi arbetar med för att bedriva vår verksamhet. Exempelvis organisationer som
arbetar med elevhälsa. Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till bidragsgivare, CSN och till
samarbetspartners som kräver personredovisning för utbetalning av medel, såsom Erasmus och
Stockholms stad. Vi kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter på begäran av myndigheter, såsom
till Skolinspektionen, Socialtjänsten eller till andra parter inom ramen för domstolsprocess eller liknande.

6.2

Vi kan även komma att dela fotografier och videoinspelningar med tredje part som är kopplad till
Fryshuset som sponsor eller samarbetspartner. Om vi lämnar över information till tredje part för externt
bruk, utöver vad som framgår av den här policyn, så inhämtar vi ditt samtycke i förväg
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

7.

VAR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi strävar efter att alltid bara behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan vi komma att
överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något sådant
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land kommer vi att se till att personuppgifterna fortsätter att vara skyddade och att överföringen sker
på ett lagligt sätt.
8.

DINA RÄTTIGHETER

8.1

Vårt ansvar för dina rättigheter

8.1.1

Fryshuset ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet
med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda
dig av dina rättigheter. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner i denna Integritetspolicy.

8.1.2

Fryshuset är skyldig att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du
hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal andra begäranden
kan vi behöva förlänga tiden med två månader till. Om vi tror att vi inte kan göra det du vill att vi ska göra
är vi skyldiga att senast inom en månad från det att vi tog emot din begäran meddela dig varför vi inte
kan göra det du vill att vi ska göra och informera dig om att du har rätt att vända dig till Datainspektionen,
som är tillsynsmyndigheten, och klaga.

8.1.3

All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det
du begär däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att
ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.

8.2

Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

8.2.1

Du har rätt att av Fryshuset begära
a)

Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi
behandlar om dig och varför. Du har även rätt att få en kopia skickad till dig av de personuppgifter
som vi har om dig. Om du vill ha fler kopior kan vi i vissa fall ta ut en administrationsavgift.

b)

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta,
avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

c)

Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om
det inte längre finns en godtagbar anledning till att vi använder dem, t.ex. om uppgifterna inte
längre behövs för det syfte vi samlade in dem, om du återkallat ditt samtycke eller om du invänder
mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga
intressen som väger tyngre än dina intressen och dina rättigheter.
Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan
radera dina personuppgifter. Vi kommer då att sluta använda dina personuppgifter för andra
syften än att följa lagstiftningen eller annat starkt vägande skäl.

d)

Begränsning av användning. Du har rätt att begära att vi begränsar åtkomsten till dina
personuppgifter när personuppgiftsbehandlingen behöver utredas, t.ex. om den är olaglig eller
om personuppgifterna inte längre behövs för det syfte som vi samlat in dem.

8.2.2

Fryshuset kommer att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla som vi delat uppgifterna
med enligt den här Integritetspolicyn om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina
personuppgifter efter att du begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om
vilka vi lämnat ut personuppgifter till.

8.3

Din rätt att invända mot användning

8.3.1

Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en
intresseavvägning eller av allmänt intresse. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart
att fortsätta användningen om vi har viktiga skäl till att fortsätta användningen som väger tyngre än dina
intressen.

8.3.2

Om du inte vill att Fryshuset använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt
att invända mot sådan användning genom att höra av dig till oss. När vi har mottagit din invändning
kommer vi att upphöra med att använda personuppgifterna i detta marknadsföringssyfte.

8.4

Din rätt att återkalla samtycke

8.4.1

För den behandling där vi använder ditt samtycke som laglig grund kan du när som helst återkalla ditt
samtycke genom att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ned i denna Integritetspolicy.
Om du återkallar ditt samtycke är det möjligt att du inte kan delta i vår verksamhet på avsett sätt.
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8.5

Din rätt till dataportabilitet

8.6

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att i vissa fall få ut en del av dina personuppgifter. Du
har även i dessa fall rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig, såsom till en
annan fritids- eller skolverksamhet.

8.7

Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet
Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till
Datainspektionen.

9.

VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Fryshuset har därför
vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst,
förändring och radering. Om det inträffar säkerhetsincidenter som kan påverka dig eller dina
personuppgifter på ett mer betydande sätt, t.ex. när det finns en risk för bedrägeri eller identitetsstöld,
kommer vi att höra av oss till dig och berätta vad du kan göra för att minska risken.

10.

COOKIES
Fryshuset använder cookies på vår webbplats och i våra tjänster för att förbättra din upplevelse hos
oss. Vi använder cookies bland annat för att förenkla och anpassa vår hemsida. I vår cookie-policy
förklarar vi närmare hur vi använder cookies och vilka val du kan göra för våra cookies. Du hittar
policyn här.

11.

FÖRÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY
Fryshuset har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy. När vi gör ändringar som inte enbart
är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär
för dig innan de börjar gälla. Om vi behöver ditt samtycke för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig
och du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att avsluta ditt deltagande i verksamheten innan
villkoren träder ikraft.

12.

KONTAKTINFORMATION
Tveka inte att kontakta oss på Fryshuset om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår
användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter.
Postadress: Stiftelsen Fryshuset, att: Dataskyddsteam, Box 92022, 120 06 Stockholm
Besöksadress: Mårtensdalsgatan 2-8
E-post: dataskyddsteam@fryshuset.se
Telefon: 08 691 76 00
Webbplats: www.fryshuset.se
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