Information om behandling av personuppgifter i PVF-KUB, PVF Yrke
& Utbildnings lärlingssystem för uppföljning.
INLEDNING
Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas
in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med
dataskyddslagstiftningen.
Denna informationstext förklarar hur PVF Yrke & Utbildning (PVF) hanterar dina
personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till gymnasieelever,
gymnasielärlingar, företagslärlingar, deltagare i vuxenutbildning, företagsrepresentanter
samt lärare vars uppgifter hanteras i PVF-KUB, PVFs system för registrering och uppföljning
av utbildning.
Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna informationstext noggrant. Om du har några frågor
om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta Mats Olsson,
mats.olsson@pvf.se
VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra
uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, e-postadress, fotografier mm.
VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?
PVF är ansvarig för den behandling av personuppgifter om dig som vi utför själva eller med
hjälp av något av våra personuppgiftsbiträden (t.ex. leverantörer av IT-tjänster).
PÅ VILKEN LAGLIG GRUND BEHANDLAR PVF DINA PERSONUPPGIFTER?
Alla behandlingar av personuppgifter som PVF utför har stöd i en laglig grund, t ex att
behandlingen är nödvändig för att fullgöra kollektivavtalet, avtalet med din skola eller för att
PVF ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse. Vilken laglig grund vi baserar olika
behandlingar på framgår längre ner i detta dokument.
HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med
behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de uppgifter
som inte är nödvändiga för att kunna utfärda ett yrkesbevis. Hur länge olika typer av
uppgifter lagras eller åtminstone vilka principer som bestämmer lagringstiden i olika fall
framgår längre ner i detta dokument.
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HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt
etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi skyddar dina uppgifter
med både tekniska lösningar och organisatoriska rutiner och regler, anpassade till
personuppgiftsbehandlingens art.
VARIFRÅN FÅR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi får i huvudsak uppgifterna från dig själv, din skola, din APL-plats eller arbetsgivare. PVF
lägger in uppgifter i samband med kompletterande utbildningar eller yrkesexamen. Det kan
handla om uppgifter som du, din skola eller din arbetsgivare lämnar till oss på blanketter
eller muntligt eller uppgifter som samlas in genom din användning av olika IT-system som
PVF tillhandahåller som arbetsredskap, till exempel E-läromedel. Om du inte motsätter dig
det, kan vi även inhämta uppgifter genom fotografering i vår verksamhet. Om du inte vill
figurera i bild eller namn i offentliga sammanhang markerar du rutorna för detta under fliken
för inställningar när du loggat in.
TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi delar endast dina uppgifter med de leverantörer som vi använder för att bedriva PVF:s
verksamhet. Vi lämnar även uppgifter till myndigheter enligt lagstadgade krav.
Det handlar sammanfattningsvis t.ex. om följande kategorier av mottagare:
•

•

Allmänheten, via våra webbplatser eller via vårt nyhetsbrev. Här lämnar vi ut vissa
allmänna kontaktuppgifter samt fotografier som du har fått möjlighet att motsätta
dig.
Leverantörer som exempelvis IT-företag som tillhandahåller, och stöttar användare
av, lärlingssystemet PVF-KUB.

Mottagare som hanterar personuppgifter för PVFs räkning ska alltid ingå ett så kallat
personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter
hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder leverantörer som hanterar dina
personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, till
exempel tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring
som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens
webbplats.
När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt
personuppgiftsansvarig, t.ex. bank som gör en utbetalning till dig, gäller deras regler för
personuppgiftsbehandling.
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DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att:
- se och ändra dina personuppgifter genom att du loggar in i PVF-KUB;
- invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att
behandlingen av dina personuppgifter begränsas;
- samt om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter, göra en anmälan
till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
NÄRMARE INFORMATION OM OLIKA TYPER AV INSAMLINGSSITUATIONER
Ändamål
För att
administrera
färdigutbildning
och/eller
kompletterande
utbildning för
lärlingar.

Behandlingar som utförs
• Kommunikation mellan arbetsgivare,
lärling, skola.

Kategorier av personuppgifter
• Namn
•

Användar-ID

• Skapa, editera och avsluta
användarkonton

•

Titel och roll

•

Kontaktuppgifter

• Registrering och administration av
utbildning.

•

Personnummer

•

Adress

•

Utbildning, erfarenheter och
meriter

•

Fotografi

•

Rapporter om lärlingens
utveckling

•

Anställningstid

Utbildningsrelaterad
information t.ex. uppgifter om
arbetsuppgifter
Laglig grund: Fullgörande av kollektivavtalets utbildningsavtal. Insamlingen av personuppgifterna är
nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt utbildningsavtalet. Intresseavvägning.
Vi har ett berättigat intresse att tillhandahålla arbetsverktyg och följa upp utbildning.
Lagringsperiod: Uppgifterna sparas aldrig längre än de behövs för det aktuella ändamålet. Uppgifter
som inte är nödvändiga för fortsatt utbildning eller utfärdande av yrkesbevis raderas som
huvudregel 12 månaders efter att utbildningskontraktet har upphört, om de inte behövs t.ex. för att
fullgöra en rättslig skyldighet eller behövs för att försvara ett rättsligt intresse.
•
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Ändamål
För att kunna
dokumentera
och informera
om evenemang
och aktiviteter

Behandlingar som utförs
• Fotografering, lagring av fotografier
samt spridning av fotografier på
webbplatsen eller i sociala medier av
lärlingar tagna i samband med
utbildning, evenemang och aktiviteter
m.m.

Kategorier av personuppgifter
• Fotografi
• Namn
• Ort
• Skola
• Företag

Laglig grund: Intresseavvägningen. Behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade
intresse att dokumentera de evenemang och aktiviteter vi genomför samt att informera om vår
verksamhet. Om du inte vill att bilder på dig ska spridas respekterar vi det i så stor utsträckning som
möjligt.
Lagringsperiod: Webbplatser och sociala medier uppdateras med nytt material kontinuerligt. Det
kan dock vara av intresse för besökare att se/läsa om äldre händelser varför vissa namn och bilder
endast tas bort på begäran av personen själv.
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