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INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas
för att underlätta studier på annan ort. Vissa uppgifter kommer att göras tillgängliga för systemleverantör för att de ska kunna
utföra drift och support. Behandlingen görs i enlighet med Skollag (2010:800). Uppgifterna sparas så länge ärendet är aktivt, och
därefter till kommunarkivet. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen har om er och även begära rättelse om de är
felaktiga. Personuppgiftsansvarig: Utbildningsnämnden
Mer information om kommunens personuppgiftsbehandling finns på www.upplandsvasby.se eller i receptionen i kommunhuset på
Dragonvägen. För kontakt med personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombud kontakta Väsby direkt. Om du anser att vi
hanterar dina personuppgifter felaktigt har du möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen.
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