Policy för behandling av personuppgifter
Denna dag, 2018-05-16, har följande policy med bilagor (1-3)
upprättats för Beckmans Designhögskola/Beckmans Skola AB samt
Beckmans Kvällsskola/Beckmans Akademi AB.
Policyn upprättad av Karina Ericsson Wärn, VD & Rektor.

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss
dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från
gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara
dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta
hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta
del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina
rättigheter.
Ansvar
Beckmans Designhögskola är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är
ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas
tillvara.
Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig.
Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs,
och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi
behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad
gäller uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för
att uppfylla lagar samt utföra analyser.
Vad är en personuppgift:
Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan
knytas till en fysisk person som är i livet.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte
personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt
avtal och lag.
Hur behandlas dina personuppgifter om du är:
• Studerande
• Arbetande
• Besökare
Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi får bland annat tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
•
•
•
•

Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
Uppgifter som vi får från offentliga register
Uppgifter som vi får när du anlitar en av skolans medarbetare

•
•
•
•

Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller event
Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, söker
till vår utbildning, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vid behov inhämtar vi ditt samtycke innan vi börjar behandla dina
personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer
då inte längre att behandla dina personuppgifter. Tänk på att återkallelse av
samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande
till dig.
Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi har rutiner för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i
mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan
innebära en risk för din integritet. Vi har även en intern policy för IT-säkerhet för
att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.
När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du
inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra
förpliktelser enligt avtal eller lag.
Kontaktuppgifter
För ytterligare information om personuppgiftshantering, om du exempelvis anser
att dina rättigheter inte respekteras eller om du har frågor, är du välkommen att
kontakta oss.
Beckmans Designhögskola
Brahegatan 10
113 46 Stockholm
E-postadress: info@beckmans.se
Telefonnummer: 08-6660 20 20
För mer information hänvisar vi till datainspektionen.se

Bilagor 1–3
Bilaga 1
Bilaga 1 till Policy för behandling av personuppgifter
Beckmans Designhögskola.
Behandling av personuppgifter, studerande
Med ”studerande” menas här alla som har studerat, studerar eller har för avsikt
att studera vid Beckmans:
• Programutbildning med examen
• Fristående kurs med kursintyg
• Beställd utbildning med huvudsakliga studier hos annat lärosäte/annan
organisation
• Uppdragsutbildning med eller utan högskolepoäng, beställd av extern
uppdragsgivare
• Avgiftsbelagda kurser och utbildningar anordnade av Beckmans
• Seminarier och symposier
De uppgifter som Beckmans behandlar är nödvändiga för att bekräfta din
identitet (namn och personnummer/identitetsnummer) och för att kunna kontakta
dig (adress, telefon, e-post). Vi kopplar dessa uppgifter till information som direkt
berör dina studier på Beckmans. Exempel på information kopplade till dina
personuppgifter:
• Antagningsprov och antagningsbesked
• Registrering och avregistrering i studier och kurser
• Lån av inpasseringsbricka som ger tillgång till Beckmans lokaler
• Lån och användande av Beckmans utrustning
• Registrering av dig för konto på vår webb, Schoolity och e-post
• Närvaro och övriga dokumenterade åtaganden i utbildning, inklusive
redovisningar och inlämningsuppgifter
• Återkoppling under studietiden
• Löpande rapportering av studieresultat
• Betyg, intyg och bevis för uppnådda studieresultat
• Beckmans statistikföring och rapportering (till ex. SCB, CSN)
Dina uppgifter bevaras av Beckmans utan slutdatum för radering, d.v.s. för en
oöverskådlig framtid. Uppgifterna bevaras i skriftlig och/eller digital form
När du är aktiv som studerande vid Beckmans finns dina uppgifter tillgänglig
även för Beckmans personal och viss kontaktinformation genom Beckmans
plattformar. Studenter tilldelas en e-postadress för inloggning i plattformarna och
den kommer att användas för kontakt med dig under din studietid. Vissa uppgifter

kommer också finnas på vår webb och andra kanaler i samband med dina
studier och särskilda aktiviteter såsom visningar, utställningar och externa
evenemang.
Bilaga 2
Bilaga 2 till Policy för behandling av personuppgifter
Beckmans Designhögskola.
Behandling av personuppgifter, arbetande
Med ”arbetande” menas här alla som har arbetat, arbetar eller har för avsikt att
arbeta vid Beckmans:
• Avlönad och oavlönad personal med uppdrag att arbeta vid Beckmans
genom uppdrags-, projekt-, visstids- och tillsvidareanställningar, inklusive
de anlitade via externa uppdragsgivare eller
arbetsmarknadsåtgärdsprogram
• Gästlärare, gästföreläsare, vikarier och inbjudna presentatörer
• Medverkande i symposier, seminarier och studiedagar
De uppgifter som Beckmans behandlar är nödvändiga för att bekräfta din
identitet (namn och personnummer/identitetsnummer) och för att kunna kontakta
dig (adress, telefon, e-post). Vi kopplar dessa uppgifter till information som direkt
berör dina uppdrag på Beckmans. Exempel på information kopplade till dina
personuppgifter:
• Anställningsavtal, kontrakt eller överenskommelse om uppdrag
• Information om löner, arvoden och ersättningar
• Lån av nyckel, kort eller annan anordning som ger tillgång till Beckmans
lokaler
• Registrering av dig för tillgång till Beckmans webbplattformar
• Utbetalningsinformation, exempelvis om bankkonto för utbetalning
• Skatteinformation, exempelvis begäran av jämkning, pensionsinbetalning
mm.
Dina uppgifter bevaras av Beckmans utan slutdatum för radering, d.v.s. för en
oöverskådlig framtid. Uppgifterna bevaras i skriftlig och/eller digital form
Dina löneuppgifter behandlas via en extern digital plattform, av behörig anlitad
personal.
När du är anställd vid Beckmans finns dina uppgifter tillgängliga för Beckmans
personal och viss kontaktinformation är tillgänglig genom Beckmans plattformar
och kanaler. Anställda tilldelas en e-postadress för inloggning i plattformarna.

Bilaga 3
Bilaga 3 till Policy för behandling av personuppgifter.
Beckmans Designhögskola.

Behandling av personuppgifter, besökande
Med ”besökare” menas här alla som besöker Beckmans för att delta i verksamhet
som bedrivs av Beckmans
Personuppgifter behandlas i samband med:
• Lån av nyckel, kort eller annan anordning som ger tillgång till Beckmans
lokaler, utrustning och övrig service
• Besök till särskild individ eller grupp medverkande i Beckmans lokaler
Dina uppgifter kan komma att samlas i en lista över deltagare, om det anses i det
allmännas eller de övriga deltagares intresse eller är nödvändigt för att Beckmans
ska kunna bekräfta ditt deltagande. Det kan handla om uppgifter såsom namn,
anställningstitel och organisation, e- postadress och telefonnummer. Denna lista
kan komma att delas ut till övriga deltagare i grupp där du medverkar och det
kan komma att arkiveras hos administrativ personal på Beckmans.

