
Information om behandling av 

personuppgifter

Skolskjuts - Utbildnings- och kulturnämndens behandling 
av personuppgifter 
Vilka personuppgifter behandlar vi och vilket stöd har vi för behandlingen? 

Utbildnings- och kulturnämnden  har fått dina personuppgifter via din ansökan , 
folkbokföring och via din skolplacering. Nämnden behandlar dina personuppgifter i syfte 

att kontrollera rätten till skolskjuts, administrera administrera skolskjuts och informera 

skolskjutsbolag om vem som ska åka och vart. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd 

av allmänt intresse.  

De personuppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, personnummer och i 
förekommande fall uppgifter om hälsa. För elever som istället för särskilt anordnad 
skolskjuts har busskort behandlar vi även busskortsnummer.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter? 

För de som är berättigade skolskjuts kommer Vellingetaxi alternativt persontransporter i 
Lund ha tillgång till personuppgifter. För de elever som har busskort kommer  
Skånetrafiken  att ha tillgång till  personuppgifter. Personuppgifterna kommer inte att 

föras över till tredje land. 

Burlövs kommun lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar 

utgör så kallade allmänna handlingar som Burlövs kommun måste lämna ut om någon be-

gär det. Före rutlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och 

sekre-tesslagen. er.  

Utbildnings- och kulturnämnden  lämnar inte ut personuppgifter till tredje man, undantag 

enbart när nämnden är skyldig att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndig-

hetsbeslut. 

Hur länge bevaras dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter sparas så länge utbildnings- och kulturnämnden har behov av att 

handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgif-

ter kan komma bevaras för all framtid enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och 

sekretesslagen och arkivlagen. 

Vilka rättigheter har du? 

När dina personuppgifter behandlas av oss har du vissa rättigheter. Eftersom det även 

finns särskilda regler för hur vi måste hantera allmänna handlingar så påverkas dessa rät-

tigheter på olika sätt, rättigheter är därför inte absoluta. Det här betyder att ange nämnd 

kommer att ta emot din ansökan om att utnyttja dina rättigheter och ta ställning till ditt 

önskemål utifrån dataskyddslagstiftning och andra lagar. 
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• Rätt att begära information
Du har rätt att kostnadsfritt få information om hur ange nämnd behandlar dina
personuppgifter, ett så kallat registerutdrag. Du har även rätt att få en kopia av de
personuppgifter som nämnden behandlar om dig.

• Rätt att begära rättelse
Du kan alltid vända dig till oss och begära att dina personuppgifter rättas om upp-
gifterna är felaktiga eller ofullständiga.

• Rätt att begära radering
Ange nämnd är enligt arkivlagen skyldig att bevara uppgifter i allmänna handlingar
och vår möjlighet att radera dina uppgifter är därför begränsad. Men du har möj-
lighet att skicka in en begäran som vi då är skyldiga att pröva.

• Rätt att invända mot behandlingen
Om du menar att vi inte längre ska behandla dina personuppgifter har du rätt in-
vända mot behandlingen. Invändningen samt skälen för detta ska i sådana fall läm-
nas till ange nämnd.

• Rätt att begära begränsning
Du kan också begära att vi begränsar vår behandling av de personuppgifter du an-
ser är felaktiga, ofullständiga eller där du invänder mot behandlingen. Begräns-
ningen ska gälla den tid som din begäran om rättelse, radering eller invändning
prövas.

För dig som vill veta mer 

Har du generella frågor eller synpunkter på hur dina personuppgifter behandlas kan du 

vända dig till utbildnings- och kulturnämden eller nämndens dataskyddsombud.  

Burlövs kommun Burlövs kommun 
Utbildnings- och kulturnämnden Dataskyddsombud för Ange nämnd 
Box 53 Box 53 
232 21 Arlöv 232 21 Arlöv 
Burlovs.kommun@burlov.se dataskyddsombud@burlov.se 
040-625 60 00 040-625 60 00
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