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Information om behandling av personuppgifter 
Göteborgs Stad behandlar elevers personuppgifter för elevadministration i samband 
med utbildningar där Göteborgs Stad är huvudman 

 
Enligt personuppgiftslagen, PuL, (1998:204) har alla personer rätt att få veta vad som 
finns registrerat om dem i olika myndigheters personregister.  

 
Som elev i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning eller som studerande i YH-utbildning kommer du att finnas registrerad 
i Utbildningsnämndens eller din stadsdelsnämnds elevregister. Där finns uppgifter om 
ditt personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, klass, studiegrupp, 
studieplan, betyg, närvaro/frånvaro och liknande. Dessa uppgifter används även för 
andra register med administrativt och pedagogiskt syfte. 
 
Ändamålet med Göteborgs Stads behandling av dina personuppgifter är att kunna 
fullgöra de skyldigheter som följer av lag, bland annat skollagen (2010:8020). Därför är 
det inte frivilligt för elev/studerande att ha dessa uppgifter registrerade hos Göteborg 
Stad. Uppgifterna behövs bland annat för att kunna skriva ut elevkatalog, klass-
/studiegrupp-/kurs-/grupplistor, upprätta studieplaner, administrera betyg, genomföra 
kursutvärderingar och möjliggöra digitalt samarbete i lärsituationen samt i 
förekommande fall upprätta journalhandlingar inom ramen för elevhälsan. Göteborgs 
Stad överför också uppgifter till Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) samt till 
andra myndigheter såsom CSN, Statistiska centralbyrån och Verket för 
högskoleservice/betygsdatabas. 
 
Göteborgs Stad behandlar även foto på elever i vissa elevgrupper för att bland annat 
kunna framställa behövliga id-handlingar. 
 
Du har rätt att en gång per kalenderår få information av Göteborgs Stad om de 
personuppgifter som vi behandlar och som berör dig. Om du vill ha ett sådant besked 
ska du lämna in en skriftlig och undertecknad ansökan till din skolas expedition. 
Begäran kan inte skickas via e-post. Du har också rätt att begära att vi rättar felaktiga 
ofullständiga eller missvisande personuppgifter som rör dig. 
 
Utbildningsnämnden i Göteborgs Stad är personuppgiftsansvarig för gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, vuxenutbildningen och YH-utbildningen. Du kan lättast ta kontakt 
med den via din skola. 
 
För mer information – kontakta skolexpeditionen på din skola eller sök kontaktuppgifter 
för respektive nämnd på www.goteborg.se.  Du kan också läsa mer om behandling av 
person uppgifter på Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se 
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