Integritetspolicy för
Skolfederation
Definitionerna i vid var tid gällande Bilaga 5 – Ordlista Skolfederation
(https://www.skolfederation.se/om/ordlista/) gäller för denna policy.

Behandling av personuppgifter
Skolfederation har tagits fram under ledning av SIS, Swedish Standards Institute.
Skolfederation är en samverkan mellan Användarorganisationer och
Tjänsteleverantörer för att tillhandahålla en gemensam inloggningslösning för den
svenska skolan. IIS är utsedd att vara Skolfederations federationsoperatör och
tillhandahåller de gemensamma infrastrukturella tjänsterna för federationen, vilket
innfattar medlemshantering, metadatahantering, teknisk drift, informationsspridning och
incidenthantering.
IIS ansvarar i sin roll som federationsoperatör enligt gällande dataskyddslagstiftning för
behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter du lämnar används för flera
syften (ändamål) och sparas olika lång tid beroende på vad de används till och hur
länge de måste sparas enligt lag. Du kan läsa mer om hur IIS behandlar
personuppgifter inom Skolfederation nedan.

Medlemshantering
Federationer bygger på samverkan mellan parterna inom federationen. De
personuppgifter som samlas in krävs för att denna samverkan skall kunna ske.
Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna för Medlemmar är att IIS skall
kunna utföra sina uppgifter som Federationsoperatör, uppfylla åtaganden enligt
medlemsavtal, kommunicera information om ändringar, incidenter och nyheter om
tjänsten, skicka ut nyhetsbrev som kan innehålla information och erbjudanden om
andra IIS tjänster, kommunicera t.ex. i supportärenden och vid införsäljning. Ändamålet
med behandlingen är också att IIS skall kunna förbättra och utveckla
federationstjänsten. I de fall du behöver logga in i Skolfederationens administrativa
system kan IIS behöva behandla ditt personnummer, detta på grund av vikten av en
säker identifiering av dig som användare. Personuppgifter som samlas i
medlemsregistret sparas så länge du är Medlem. Nyhetsbrevet kommer fortsätta
skickas ut till dess du själv väljer att avanmäla dig.

Metadatahantering
Det är frivilligt att lämna uppgifter om kontaktpersoner i det Metadata som samlas in. IIS
rekommenderar att Medlemmarna anger funktionsbrevlådor, som inte innehåller
personuppgifter, istället för kontaktpersoner men Medlemmarna väljer själva vilka
uppgifter som anges. För det fall Medlemmar anger personuppgifter till kontaktpersoner
(för- och efternamn, telefon och e-post) vid insamling av Metadata sparas dessa
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uppgifter så länge du är Medlem och personuppgifterna finns i det aktuella Metadatat
och därefter två (2) år.
Ändamålet med behandlingen är att federationen skall fungera och Medlemmar skall
kunna kontakta varandra vid till exempel problem och incidenter samt för teknisk drift av
federationen.

Kurser, utbildningar och event
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att IIS ska kunna tillhandahålla kurser
och utbildningar och uppfylla åtaganden enligt de avtalsvillkor som gäller för kursen och
utbildningen.
Har du lämnat personuppgifter som deltagare på utbildningar, kurser eller event eller på
annat sätt anmält intresse för federationen behandlas dina uppgifter också i syfte att
kunna bedriva arbete med försäljning och medlemsutveckling, för att kunna driva
samverkansfrågor inom nätverket och för att kunna utöka nätverket, genom att till
exempel dela ut deltagarlistor till deltagare vid det aktuella tillfället.
Personuppgifter som du lämnar i samband med anmälningar till event, utbildningar och
kurser sparas så länge som det krävs för administration av eventet, kursen eller
utbildningen, t.ex. utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter och därefter under
ett (1) år från event, utbildnings- eller kurstillfället. Om IIS tar betalt för event, kurser och
utbildningar sparas fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.
Om du lämnar uppgifter om specialkost behandlar IIS dessa uppgifter endast vid det
tillfälle du anmäler dig till. Därefter raderar IIS dessa uppgifter.
Det kan förekomma fotografering i vid det aktuella tilfället och vissa event livesänds.
Ändamålet för behandling av bilder och livesändningar är att IIS ska kunna publicera
dessa på sociala medier och Skolfederations webbplats för att fler skall kunna ta del av
eventet, för att sprida kunskap om Internet och informera om federationens verksamhet.
Du har möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du inte vill att dina
personuppgifter ska användas i IIS kommunikation.

Medlemsundersökningar, frågor och support
Personuppgifter som lämnas i samband med att du deltar i undersökningar sparas så
länge det behövs handlägga och administrera Medlemsundersökningarna.
Personuppgifter som lämnas i samband med att du kontaktar IIS i till exempel
supportärenden eller Medlemsundersökningar sparas under ett (1) år för att kunna
säkerställa spårbarhet och för att hantera följdfrågor.
Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att IIS ska kunna handlägga
och administrera Medlemsundersökningarna och hantera supportärenden.
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Laglig grund för behandling
För att IIS ska kunna behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund
för behandlingen. IIS behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla sina
åtaganden enligt avtal till exempel medlemsavtal eller om det krävs för att uppfylla
lagkrav (t.ex. bokföringslagen). IIS behandlar personuppifter med den lagliga grunden
berättigat intresse vid följande tillfällen: kontaktpersoner till Medlemmar för att
möjliggöra administration inom federationen och kontakt mellan Medlemmar, utskick av
nyhetsbrev för att bland annat sprida för federationen relevant information, publicering
på Skolfederations webbplats av vem eller vilka som deltagit i samverkansprojekt och
möten för att upprätthålla en transparans inom federationen, utdelning av deltagarlistor
till deltagare vid det aktuella tillfället för att kunna driva samverkansfrågor inom
nätverket och för att kunna utöka nätverket samt publicering av foton och live
sändningar på Skolfederations webbplats för att för att fler skall kunna ta del av kursen,
utbildningen eller eventet, för att sprida kunskap om Internet och informera om
federationens verksamhet. Den lagliga grunden för hantering av personuppgifter för
kurser, utbildningar och event i övrigt är avtal.

Mottagare av personuppgifter
Dina personuppgifter kan komma att behandlas av samarbetspartners eller leverantörer
som IIS anlitat eller samarbetar med för att kunna uppfylla åtaganden gentemot dig.
IIS samarbetar till exempel med följande samarbetspartners och leverantörer.
•

Leverantör för att hantera anmälningar till event och kurser

•

Leverantör för utskick av nyhetsbrev

•

Leverantör för e-signering av medlemsavtal

Leverantör för hantering av anmälningar till event, kurser och utbildningar har del av sin
verksamhet utanför Sverige eller EU/EES. IIS har säkerställt bland annat genom avtal
att dessa behandlar och skyddar personuppgifterna på sätt som gällande
dataskyddslagstiftning kräver.

Utlämnande
Personuppgifter kan publiceras på Skolfederations hemsida i syfte att synliggöra vem
eller vilka som deltagit i samverkansprojekt och möten för att upprätthålla en
transparans inom federationen. Bilder och livesändningar från kurser, utbildningar och
event kan komma att publiceras på sociala medier och Skolfederations webbplats.
Metadatan som samlas in hålls också tillgänglig på hemsidan i en xml-fil enligt gängse
standard för federationsoperatörer.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller
förordning, med anledning av en pågående juridisk process eller efter en tvingande
begäran av myndighet. De uppgifter som då lämnas ut är vanligtvis uppgifter
nödvändiga för att kunna identifiera och/eller kontakta dig som Medlem.
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Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag som innehåller de personuppgifter IIS
behandlar om dig.
Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som är fel. Du har också rätt att begära att
dina uppgifter raderas eller att användningen begränsas, men då måste det finnas stöd
för detta i relevant dataskyddslagstiftning.
Du har även rätt att invända mot behandling av personuppgifter om det finns
förutsättning för det enligt lag. Om dina personuppgifter enbart behandlas på grund av
samtycke, har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.
Du har även rätt att begära ut personuppgifter som du har tillhandahållit i ett
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, men då måste det finnas stöd för
detta i relevant dataskyddslagstiftning.
Om du vill begära rättelse, radering, begränsning av behandling, tillgång till
personuppgifter eller använda rätten till utdrag av de personuppgifter du själv lämnat,
gör du det hos IIS dataskyddsombud, på dataskyddsombud@iis.se.
Vill du inte längre ta emot Skolfederations nyhetsbrev kan du välja att avsluta tjänsten
genom att använda länken i slutet av e-postmeddelanden eller nyhetsbrev.

Kontaktuppgifter
Har du frågor eller vill lämna synpunkter beträffande IIS hantering av dina
personuppgifter är du välkommen att kontakta IIS dataskyddsombud på
dataskyddsombud@iis.se.
Stiftelsen för Internetinfrastruktur (IIS)
Box 92073
120 07 Stockholm
Tel +46 8 452 35 00
Org. nr 802405-0190
www.iis.se
Du har också möjlighet att lämna klagomål avseende IIS personuppgiftsbehandling till
Datainspektionen, www.datainspektionen.se.
Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och IIS meddelar i så fall detta på
Skolfederations hemsida.
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