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Personuppgiftsbehandlingar inom vuxenutbildning och SFI (svenska
för invandrare)
Personuppgiftsansvarig för verksamheten är Kompetensnämnden i Järfälla kommun
(organisationsnummer 212000-0043).
Den här sammanfattande beskrivningen syftar till att ge en övergripande bild av:
 För vilka ändamål vi behandlar personuppgifter.
 Med vilken rättslig grund vi behandlar uppgifterna.
 Vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar.
 Hur personuppgifterna behandlas, och av vem.
 Hur länge personuppgifterna bevaras.
Ytterligare information om hur Järfälla kommun arbetar med personuppgifter, och
vilka rättigheter du som registrerad har, finner du på www.jarfalla.se/personuppgifter
eller hos vårt servicecenter på Riddarplatsen 5 i Jakobsberg.
Kontakta oss

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att
skicka ett mail till Järfälla kommuns dataskyddsombud, dataskydd@jarfalla.se.
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Vuxenutbildning och SFI (svenska för invandrare)
Vad är ändamålet med personuppgiftsbehandlingarna?

I syfte att tillhandahålla vuxenutbildning (inklusive särskild utbildning för vuxna)
och SFI (svenska för invandrare) behöver Järfälla kommun hantera personuppgifter
om eleven.
Med vilken rättslig grund behandlas personuppgifterna?

Personuppgifterna behandlas som ett led i myndighetsutövning och uppgifter av
allmänt intresse utifrån skollagen (2010:800) och förordningen om vuxenutbildning
(2011:1108). Lagen medför även rättsliga förpliktelser som kräver
personuppgiftsbehandlingar.
Hur behandlas personuppgifterna, och av vem?

I samband med ansökan, antagning och inskrivning vid skola hanteras uppgifter om
eleven mellan skolan (i vissa fall en extern utbildningsanordnare) samt studie- och
yrkesvägledare och antagningsansvarig inom Järfälla kommun. Elevens ansökan
behandlas i studieadministrationssystemet Alvis (Gotit AB).
Om eleven påbörjar studier i annan kommun med stöd av interkommunal ersättning
från Järfälla kommun, så ligger det fortsatta personuppgiftsansvaret
på den andra kommunen, och Järfällas roll begränsas då till att betala ut den
interkommunala ersättningen.
Om eleven påbörjar studier vid Järfälla Lärcentrum eller någon av de utbildningsanordnare som arbetar på uppdrag av Järfälla kommun, så hanteras uppgifter om
eleven i studieadministrationssystemet Alvis (Gotit AB). För elever vid Järfälla
Lärcentrum registreras även uppgifter i lärportalen Vklass.
Utifrån den enskilda elevens val kan även ytterligare personuppgiftsbehandlingar bli
aktuella, t.ex. avseende kursspecifika läromedel. Järfälla kommun delar även
uppgifter om eleven med andra myndigheter.
Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Identifierande uppgifter (t.ex. namn och personnummer), kontaktuppgifter och
folkbokföring (t.ex. adress och telefonnummer), myndighetsbeslut (t.ex. underlag,
ansökningar och beslut), administrativa uppgifter (t.ex. närvarorapporter och
hantering av studiekostnader) samt studiedokumentation (t.ex. betyg och nationella
prov).
Hur länge bevaras personuppgifterna?

Uppgifter som hanteras av kommunens verksamheter är allmän handling, och ska
enligt lag bevaras om det inte finns specifika beslut om gallring. Uppgifter som
bevaras är antagningsbeslut och överklaganden, elevlistor och elevkort, betyg och
nationella prov, utredningar och myndighetsbeslut, protokoll från möten samt
överenskommelser mellan skolan och eleven. Övriga uppgifter hanteras bara så länge
det är relevant för att tillhandahålla elevens utbildning.

