TILLSAMMANS FÖR BARNENS BÄSTA
Integritetspolicy för
NORDISK FÖRSKOLA – TILLSAMMANS FÖR BARNENS BÄSTA
Parter och ansvar för behandling av dina personuppgifter
Nordisk förskola är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för
Nordisk förskolas verksamhet. Denna integritetspolicy gäller för all användning av personuppgifter inom
ramen för Nordisk förskolas verksamhet i förhållande till dig som prenumerant av Nordisk förskolas
Nyhetsbrev, som deltagare vid nordiska ledarkonferenser och kollegiala ledarsamtal i både fysisk och i
digital form.

Nordisk förskola har till uppgift:
• Att skapa ett långsiktigt och bestående nordiskt nätverk för
ledare i förskola för att lära av och med varandra och i samverkan vidareutveckla en nordisk förskola.
• Att skapa återkommande mötesplatser, fysiska eller digitala, för
nordiska ledare i förskolan med kompetensutveckling genom föreläsningar och kollegiala samtal.
• Att sprida nätverkets arbete och erfarenheter i alla nordiska länder.
• Att på sikt utöka nätverket till att omfatta även de baltiska länderna
Nordisk förskola företräder ledare i förskola inom Norden, dvs länderna Danmark, Finland, Norge, Island
och Sverige

NORDISK FÖRSKOLA - TILLSAMMANS FÖR BARNENS BÄSTA
har följande
VISION
• Att ledare inom nordisk förskola, 0-6 år, vidareutvecklar och
stärker sin yrkesroll genom kunskap och kompetens om
utbildningssystem och olika pedagogiska inriktningar i de
nordiska länderna. Detta för att långsiktigt underlätta förflyttning över
gränserna för barn och vårdnadshavare samt yrkesverksamma
inom förskolan i Norden.
SYFTE
• Att stärka och synliggöra nordiska ledare i förskolan i sitt
professionella uppdrag, med utgångspunkt från lagstiftning,
regelverk, läroplan och kvalitetsutredningar från statliga
myndigheter inom utbildning i de nordiska länderna.

Sida 1 av 5

TILLSAMMANS FÖR BARNENS BÄSTA

STRATEGIER
• Utforska och kommunicera innehåll, likheter och olikheter i förskolans
läroplaner och övriga styrdokument i de nordiska länderna.
• Studera och kommunicera kulturella likheter och olikheter i de
nordiska länderna och hur dessa påverkar förskolans utbildning och
undervisning.
• Synliggöra praxis i nordisk förskola.
• Prioriterade områden är, professionsfrågor, demokrati, integrationsfrågor och jämställdhet.
LÅNGSIKTIGA MÅL
• Att skapa ett långsiktigt och bestående nordiskt nätverk för ledare i
förskola i syfte att lära av, och tillsammans och i samverkan med varandra,
vidareutveckla en nordisk förskola.
• Att skapa återkommande mötesplatser, fysiska eller digitala, för
kompetensutveckling av nordiska ledare i förskolan, genom
föreläsningar och kollegiala samtal.
• Att sprida nätverkets arbete och erfarenheter i alla nordiska länder.
• Att på sikt utöka nätverket till att omfatta även de baltiska länderna.
För att Nordisk förskola Tillsammans för barnens bästa - ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas
personuppgifter för ändamål kopplade till verksamheten.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Nordisk förskola behandlar personuppgifter för att administrera löpande verksamhet, såsom utskick av
nyhetsbrev, deltagande vid digitala och fysiska konferenser, digitala föreläsningar och samtal i Norden.
Personuppgifter kan även komma att behandlas vid kommunikation med statliga, kommunala och privata
organisationer inom utbildnings- och kultursektorn samt även gentemot andra organisationer i det
omgivande samhället, såväl nationellt som internationellt.

Nordisk förskola hanterar personuppgifter i samband med:
• Administration av Nordisk förskolas intressenter.
• Utskick av nordisk förskolas Nyhetsbrev.
• Administration vid digitala och fysiska konferenser som Nordisk förskola anordnar i egen regi.
• Administration vid digitala kollegiala ledarsamtal och weebinarium.
• Bidragshantering.
• Sammanställning av statistik och uppföljning.
• Registrering av material på hemsida och sociala medier.
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Vilka uppgifter samlas in?
Nordisk förskola – Tillsammans för barnens bästa samlar in uppgifter som är relevanta för den hantering
som verksamheten utför.

Personuppgifter vi behandlar är sådana du lämnat till oss, exempelvis
• Kontaktuppgifter och andra uppgifter om dig såsom namn, personnummer, telefonnummer och
e-postadresser.
• Order och betalningsuppgifter såsom orderhistorik och betalinformation.
• Inloggningsuppgifter såsom e-postadress och lösenord till våra system.
• Registreringsmaterial på hemsida och sociala medier.
• Medlemsregister
Därutöver hämtar vi adressuppgifter ur vårt medlemsregister för distribution av Nordisk förskolas
nyhetsbrev.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Nordisk förskola – Tillsammans för barnens bästa kommer kontinuerligt att genomföra bedömningar
avseende vilka personuppgifterna som är nödvändiga för de bestämda ändamålen för vilka uppgifterna
behandlas.
Uppgifter som inte längre är nödvändiga kommer att raderas.
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål så länge du är aktiv som intressent av Nordisk förskolas
nyhetsbrev, deltagande vid digitala och fysiska konferenser, samt digitala kollegiala föreläsningar och samtal
i norden. Uppgifterna i Nordisk förskolas register finns kvar för historik och framtida behov för behörighet
för fortsatt aktiv verksamhet i Nordisk förskolas utbud av nyhetsbrev, deltagande vid digitala och fysiska
konferenser, digitala kollegiala föreläsningar och digitala kollegial samtal i norden. Vid betalning i samband
av konferensavgift sparas uppgifter med beaktande av bokföringslagen.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Vi kan komma att dela dina uppgifter med tredje part såsom IT-leverantörer och andra samarbetspartner
samt deras samarbetspartners, om detta skulle underlätta för Nordisk förskola att bedriva sin verksamhet.
Nordisk förskola – Tillsammans för barns bästa kan också komma att dela dina personuppgifter med:
• Nordisk förskola - Danmark
• Nordisk förskola - Finland
• Nordisk förskola – Norge
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• Nordisk förskola – Sverige
• Nordisk förskola – Island
• Samarbetspartners inom den privata statliga, regionala och kommunala sektorn, organisationer eller
andra föreningar som bedriver utbildning och undervisning i Norden som är samverkande parter vid digitala
och fysiska konferenser som Nordisk förskola – Tillsammans för barnens bästa - årligen arrangerar.
Nordisk förskola – Tillsammans för barnens bästa är skyldiga att lämna ut personuppgifter om denna
skyldighet är lagstadgad.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Du har rätt att få registerutdrag avseende dina personuppgifter hos Nordisk förskola Tillsammans för
barnens bästa. Du har rätt att utan kostnad få tillgång till de uppgifter vi behandlar en gång per 12
månaders period. För eventuella ytterligare kopior under tidsperioden, får Nordisk förskola – Tillsammans
för barnens bästa, ta ut en rimlig avgift för sina administrativa kostnader.
Du har också rätt att återkalla ett samtycke och invända mot behandling som stödjer sig på intresseavvägning eller allmänt intresse, eller direkt marknadsföring.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
• Om du återkallar ditt samtycke.
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna används på detta
sätt.
• Om personuppgifterna behandlas olagligt.
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att kontakta Nordisk förskola – Tillsammans för barnens
bästa dataskyddsombud. Se Kontaktuppgifter – Nordisk förskola.

Ansvarig
Nordisk förskola – Tillsammans för barnens bästa - är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker verksamheten.
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Om du vill meta mer:
Har du frågor om den personuppgiftsbehandling som Nordisk förskola – Tillsammans för barnens bästa
utför eller om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta Nordisk förskola via e-post
norden@nordiskforskola.org

Giltighet
Den här integritetspolicyn gäller från i januari 2021.
Ändringar
Nordisk förskola har rätt att när som helst ändra gällande integritetspolicy. Ändringar som grundar sig i
annat än språkliga eller redaktionella ändringar, kommer att skickas till dig, innan ändringarna börjar att
gälla. Om vi behöver ditt samtycke för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och du inte godtar de
ändrade villkoren har du rätt att säga upp eventuellt avtal med oss innan villkoren träder i kraft.
Kontaktuppgifter – Nordisk förskola - TILLSAMMANS FÖR BARNENS BÄSTA
E-post: norden@nordiskforskola.org
För mer information om Nordisk förskola - TILLSAMMANS FÖR BARNENS BÄSTA
www.nordiskforskola.org

Källor: Integritetsmyndigheten
Integritetsskyddsmyndighetens startsida | IMY - Integritetsskyddsmyndigheten
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