
Samtycke behandling personuppgifter 

Hur vi använder dina personuppgifter 

Att som arbetsplats registrera sina kontaktuppgifter på samverka.nu är helt frivilligt. Friskolor och 
kommuner använder uppgifterna för att administrera sin praktik. T ex registrera tillgängliga 
praktikplatser, boka praktikplatser, skicka ut information om praktikanter och göra förfrågningar 
om praktikplatser. Endast den kommun/friskola där du registrerar din arbetsplats, har tillgång till 
dina uppgifter. Vi delar inte registrerade personuppgifter med någon annan än eventuella 
underleverantörer som hjälper oss med drift och utveckling av tjänsten. Personuppgifterna lagras 
inom EU/EES. 
 
 

Laglig grund för registreringen 

Kommuner och skolor som använder samverka.nu för att administrera sin praktik, studiebesök 
och föreläsningar har laglig grund för detta i skollagen 2010:800. Till exempel kapitel 10, §8a 
(PRAO) och kapitel 16, §16 (APL). 
 
 

Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter 

samverka.nu används av kommuner och friskolor för att administrera praktik (t ex prao, apl, 
feriepraktik, kommunalt aktivitetsansvar), studiebesök och föreläsningar. Personuppgiftsansvarig 
för behandlingen av dina uppgifter i samverka.nu är friskolan eller den ansvariga nämnden i den 
kommun som är registrerad kund hos samverka.nu. Samverka.nu är i sådana fall 
personuppgiftsbiträde åt kunden för behandling av dina personuppgifter i samverka.nu, och har 
då ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder vi kommit överens om med 
kunden i det upprättade personuppgiftsbiträdesavtalet. 
 
 

Rättigheter som registrerad 

Som registrerad kan du logga in i tjänsten och se alla uppgifter som finns registrerade om dig och 
din arbetsplats. När du är inloggad kan du också ändra alla dina egna uppgifter, utom att radera 
en befintlig bokning av en praktikplats. Om du vill göra detta eller helt få dina uppgifter raderade, 
kontaktar du i första hand praktikansvarig på den skola eller i den kommun 
(personuppgiftsansvarig) där du erbjuder praktik och i andra hand info@samverka.nu 
(personuppgiftsbiträde). Observera att elevens historik lagras så länge eleven finns kvar i 
samverka.nu. Historiken kan innehålla uppgifter om en arbetsplats där eleven tidigare gjort 
praktik, även om arbetsplatsen har begärt att få bli raderad. När eleven raderas från samverka.nu 
raderas också all historik om elevens tidigare praktikplatser. 
 
 

Övrig information 

För mer information om personuppgiftshantering hänvisar vi till respektive skola/kommuns 
webbplats. 

 


