Natur & Kultur, avd. Läromedels hantering av personuppgifter enligt
EU:s nya dataskyddsförordning GDPR
Inledning – behandling av personuppgifter
Natur & Kultur har sedan ett par år arbetat med att genomföra EU:s nya
dataskyddsförordning, GDPR, i verksamheten. Denna text innehåller en kortfattad
beskrivning av hur Natur & Kultur hanterar personuppgifter som behandlas i de digitala
läromedel som förlaget tillhandahåller på den svenska marknaden.
Vi är noga med att utforma våra digitala läromedel med beaktande av de krav som GDPR
ställer, särskilt med tanke på att våra läromedel vänder sig till barn och ungdomar. Vi
behandlar enbart personuppgifter som behövs för att kunna uppfylla våra avtalsenliga
åtaganden mot de skolor som licensierar våra läromedel.
Rollfördelning – Personuppgiftbiträdesavtal m.m.
Det är licenstagaren (”Skolan”) som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifterna i det digitala läromedlet som Skolan licensierar. Det är Skolan som
bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter och det är Skolan
som främst har skyldigheter enligt GDPR.
Vissa av Naturs & Kulturs digitala läromedel finns tillgängliga på IT-servrar som Natur
& Kultur ansvarar för. Natur & Kultur är då personuppgiftsbiträde till Skolan för
behandling av personuppgifter i det digitala läromedlet eftersom Natur & Kultur
behandlar personuppgifter för Skolans räkning.
Natur & Kultur kommer att i flera avseenden stödja Skolan i att uppfylla Skolans
skyldigheter enligt GDPR. Mellan Skolan och Natur & Kultur kommer ett
personuppgiftsbiträdesavtal att upprättas. Enligt detta avtal förbinder sig Natur & Kultur
att följa kraven i GDPR, t.ex. möjliggöra rättelse och radering av personuppgifter. Det är
en självklarhet för Natur & Kultur att bereda Skolan tillträde till all information som krävs
för att Skolan ska kunna granska att behandlingen av personuppgifter utförs på ett tillåtet
sätt.
Kontaktpersoner
Vill du veta mer om hur vi arbetar med GDPR i våra digitala läromedel, eller önskar du
att vi skickar vårt personuppgiftsbiträdesavtal till dig? I så fall, kontakta Calle Österlind
på e-postadressen: calle.osterlind@nok.se.
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