Guide: Hantering av personuppgifter som
kräver extra aktsamhet

Ett barn på förskolan kräver extra aktsamhet
Barn vars personuppgifter är känsliga såsom vid skyddad identitet, kräver extra aktsamhet
kring dess uppgifter. Känsliga uppgifter ska inte delas i Prion, vilket innebär att barn som kräver
just extra aktsamhet kring dess personuppgifter inte ska vara med på bilder/filmer alls på
plattformen.
• Barn med skyddad identitet kan fortfarande ha en egen portfolio i Prion men endast anonymt
material kan laddas upp i appen.
• Anonymt material är material som inte kan kopplas till barnet, det kan exempelvis vara teckningar som barnet skapas
som inte innehåller någon information som kan kopplas till barnet.

• Då namnet på barnets grupp kan komma att ses av andra vårdnadshavare om ett inlägg delas
med flera grupper samtidigt är en rekommendation att barnets portfolio ska ha ett alias. Namnet
på gruppen ska då inte ha samma namn som barnet i fråga.
• Namnet på grupper som gäller barn med skyddad identitet/ökat behov av aktsamhet,
uppdateras med en parantes med orden ’Sekretess aktsamhet’ eller liknande efter gruppens
namn. Detta för att hjälpa påminna personalen om att vara extra försiktiga vid hantering av
denna grupp.
• Exempelvis, ett barn med skyddad identitet är medlem i en grupp som heter ’Anna’. Efter Anna ska det då läggas till en
parantes enligt följande: ’Anna (Sekretess aktsamhet)’

En vårdnadshavare på förskolan kräver extra aktsamhet
Som vårdnadshavare kan både användarnamn och profilbild vara synligt för andra användare i
appen
• Är ens namn av känslig information kan vårdnadshavaren uppge ett alias som användarnamn
istället.
• Du ändrar ditt användarnamn genom att gå in på dina inställningar, väljer din profil och ändrar för- och efternamn.

• Är ens bild av känslig information så kan vårdnadshavaren välja att antingen inte ha någon
profilbild eller välja en bild med annat valfritt motiv
• Du ändrar din profilbild genom att gå in på dina inställningar, väljer din profil och klickar på redigera bild.

Hoppas att denna guide var till hjälp!
För fler guider, se vår hemsida prionapp.com under Frågor och Svar.

Behöver du mer hjälp?

Tveka inte att höra av dig till support@prionapp.com

För mer information och nyheter följ:
https://www.facebook.com/prionapp
https://www.instagram.com/prion_app

