Information till studenter om personuppgiftsbehandling vid
distansundervisning
Personuppgiftsansvarig

Södertörns högskola (SH) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
dina personuppgifter.
Dataskyddsombud vid SH nås via dataskydd@sh.se eller 08 608 51 79.

Ändamål

När SH går över till distansundervisning kommer SH att behandla dina
personuppgifter på nya sätt för att kunna se till att dina studier kan fortsätta på
distans. Detta görs till exempel genom videosamtal, chatt och föreläsningar på
video..
SH kommer även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att SH
ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden (det vill säga lagstödet) för att SH behandlar dina
personuppgifter i distansutbildning är att det är nödvändigt för att SH ska kunna
bedriva sin undervisning på distans. Detta kallas i dataskyddsförordningen för att
behandlingen är nödvändig för att uppfylla en uppgift av allmänt intresse.

Offentlighetsprincipen

Som statlig myndighet omfattas SH av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla
handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna
handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall omfattas
dock uppgifter av sekretess och lämnas därför inte ut.
Inspelningar av utbildningsmoment är allmänna handlingar som utgångspunkt inte
omfattas av sekretess.

Lagring

Inspelningar av utbildningstillfällen lagras i två år från inspelningstillfället.

Dina rättigheter

Du har enligt lag rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade,
rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt
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rätten att invända mot behandlingen. För att använda dig av dina rättigheter,
kontakta integritets- och dataskyddsfunktionen med kontaktuppgifterna nedan.

Skyldighet att lämna personuppgifter

För att du ska kunna studera vid SH så måste vi behandla dina personuppgifter. Om
du inte lämnar personuppgifter kan du inte studera vid SH.

Synpunkter

Om du har synpunkter på SHs personuppgiftsbehandling kan du vända dig till
dataskyddsombudet på dataskydd@sh.se eller 08 608 51 79.
Om du inte är nöjd med SHs svar, kan du vända dig med klagomål på SHs
behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY),
imy@imy.se eller 08-657 61 00.
Du kan läsa mer om IMY på Integritetsskyddsmyndighetens startsida | IMY Integritetsskyddsmyndigheten.
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