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Samtycke för behandling av personuppgifter 

   

 
  

Naturbruksgymnasiet, med Region Östergötland som skolhuvudman, behandlar personuppgifter som är 
relaterade till den undervisningsverksamhet som vi bedriver. I samband med att du ansöker och blir 
antagen till någon av våra utbildningar registreras ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter mm. 
 
Under din utbildning vid Naturbruksgymnasiet registreras uppgifter som till exempel betyg och frånvaro 
från undervisningen. Detta är uppgifter som Naturbruksgymnasiet är skyldig att registrera. Vi upprättar 
också till exempel klasslistor, listor över undervisningsgrupper, placeringar hos APL-företag, deltagande i 
internationellt utbyte och provresultat.  Uppgifterna bevaras under den tid du studerar hos oss, eller så 
länge lagen kräver. 
 
Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att gratis, en gång per kalenderår och efter skriftligt 
undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur 
vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om 
dig. 
 
Du kan kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor om, eller synpunkter på, hur dina 
personuppgifter används. Region Östergötland har ett dataskyddsombud som är kontaktperson för alla som 
regionen har registrerade personuppgifter om. Dataskyddsombudet nås på adressen Region Östergötland, 
Dataskyddsombud, 581 91 Linköping eller via e-post dataskyddsombud@regionostergotland.se 
 
 Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar 
dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.  
 
På vår hemsida, sociala media, annonser, broschyrer över vår verksamhet, skolkataloger, artiklar i tidningar 
och liknande publicerar vi text och bilder. Vi kommer endast att publicera ditt namn eller foton där du finns 
med, om du samtyckt till detta i förväg. Samtycker du till att vi publicerar namnuppgift och/eller foton där 
du finns med på hemsida, broschyrer och liknande enligt ovan? 
 
☐Ja ☐Nej   Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke, kontakta skolexpeditionen.   
 
 Register och system som Naturbruksgymnasiet använder är: 
 

• Skola 24 
   Elev: namn, personnummer, adress 
   Vårdnadshavare: namn, personnummer, adress, mobilnummer och epost. 

• Extens/Dexter 
   Elev: namn, personnummer, adress och telefonnummer 
   Vårdnadshavare: namn, personnummer, adress, och telefonnummer. 

• Fronter/Itslearning (skolans lärplattform) 
 Elev: namn, adress, mobilnummer och epost 

 
Uppgifterna behandlas av lärare, elevhälsopersonal, skolledning och administrativ personal, och används 
för internt arbete på skolorna. Uppgifter om registrerad frånvaro kan i förekommande fall skickas till annan 
myndighet; CSN. 
 
.............................................................. 
 Ort och datum 
 
.............................................................. 
 Underskrift elev 
 
……………………………………………………... 
Namnförtydligande 
 

Personuppgiftsansvarig 
Region Östergötland 
581 91 Linköping 
Tel: 010-103 00 000 
E-post: region@regionostergotland.se 
Org nr: 232100-0040 
 

• aSTRa Webb 
  Elev: namn, personnummer, adress 

• PMO Elevhälsan 
Elev: namn, personnummer, adress 

• ILT Inläsningstjänst 
Elev: namn, och epost 

• Mikromarc 
Elev: namn, personnummer, adress 
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