
Behandling av personuppgifter 
Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden. 
Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs 
för ändamålet (intresseanmälan) och vi efterfrågar endast de uppgifter som är 
nödvändiga för att registrera anmälan.  
Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig uppföljning och information. Vi 
kan också behöva dina personuppgifter för att utföra analyser.  

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för Solkatten. I integritetspolicyn 
kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du 
har beträffande personuppgifter. 

Integritetspolicy
Personuppgiftsansvarig 
Föräldrakooperativet Solkatten är personuppgiftsansvarig.  

När du gör en intresseanmälan 
Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din 
intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att 
behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du har en aktiv 
intresseanmälan. Om du inte önskar ha en intresseanmälan registrerad hos 
Solkatten kan du begära att vi tar bort och raderar dina personuppgifter. Dina 
uppgifter blir inaktiva när du inte förlängt din intresseanmälan på 24 månader. 

När du erbjuds en plats hos oss 
När du blir erbjuden en plats hos oss behöver vi behandla ytterligare 
personuppgifter. Detta sker i enighet med de rutiner som används av 
kommunala förskolor.  

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för 
att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter 
kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana. 
Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller 
andra berörda myndigheter. 

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. 

Dina rättigheter 
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar, ett 
registerutdrag. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har rätt att 
kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till 
exempel anser att de inte är korrekta.


