24/5 2018
Information om personuppgiftsbehandling till de som ansöker eller har ansökt om
waldorflärar/förskollärarlegitimation
Den 25 maj träder den nya EU-förordningen GDPR i kraft. GDPR reglerar hur
personuppgifter får behandlas och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen. Lagen innebär
bland annat att du har rätt till insyn i vilka personuppgifter WLH registrerar och hur dessa
behandlas.
När du ansöker om waldorflärarlegitimation eller waldorfförskollärarlegitimation lämnar du
uppgifter som omfattas av GDPR. Detta är nödvändigt för att din ansökan ska kunna
behandlas. I och med att du ansöker godkänner du också att vi registrerar dina uppgifter.
För dig som ansökt före 25/5 gäller att dina uppgifter fortsatt sparas pga intresseavvägning.
WLH måste fortsatt kunna förvara utfärdade legitimationer (se nedan).
De personuppgifter vi registrerar är:
•
•

Namn, personnummer, adress, telefonnummer och mailadress
Inskickade betyg, studiemeriter och intyg

Dina personuppgifter registreras i syfte:
•
•
•
•

att kunna utfärda legitimation
att över tid säkerställa likvärdighet i bedömningar av ansökningar
att kunna rätta till eventuella fel som skett i samband med utfärdande
att kunna visa hur bedömning och hantering av ansökningar går till för kontrollerade
myndighet

Uppgifterna registreras i WLH:s interna digitala system vars drift sköts av en extern part som
WLH har ett avtal med. WLH sparar också personuppgifter analogt i pappersarkiv.
För övrigt lämnar vi inte ut några uppgifter till andra än de sökande själva.
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få
tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga
personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och
begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.
En begäran om något av det nämnda kan skickas till kansli@wlh.se
WLH är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter. Har du
frågor kan du alltid vända dig till rektor eller kansli@wlh.se
Skulle du uppleva att WLH inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända
dig till Datainspektionen/Dataskyddsmyndigheten för att lämna klagomål. För att vi ska
kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand.

