Policy - Personuppgiftshantering
Senast reviderad: 2018-08-15
Kontakt: info@itek.chalmers.se

Personuppgiftshantering på Sektionen
Bakgrund
I samband med att EU:s dataskyddsdirektiv trädde i kraft i maj 2018 ersatte
Sverige den tidigare Svenska Personuppgiftslagen (PUL) med de nya
EU-reglerna. Detta medförde en förändring av hur vi som organisation
förväntas arbeta med personuppgifter.
Utav denna anledning har det på Sektionen upprättats ett antal rutiner kring
hantering av personuppgifter. Den här policyn är framtagen för att beskriva
dessa rutiner och för att göra det enkelt för Sektionens medlemmar att hantera
de personuppgifter som de eventuellt innehar på ett sätt som ligger i linje med
rådande personuppgiftslagstiftning.

Detta vill vi tillsammans åstadkomma
● Vi vill att Sveriges och EU:s personuppgiftslagstiftning enligt
dataskyddsförordningen GDPR efterföljs på Sektionen.
● Vi vill att alla personer vars uppgifter tillhandahålls i Sektionens dokument skall
uppleva att deras uppgifter behandlas på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Hur ska vi lyckas åstadkomma detta?
● Genom att bedriva ett kontinuerligt arbete med Sektionens rutiner för hantering
av personuppgifter samt att vid behov uppdatera dessa rutiner - allt eftersom att
rättsfall uppgörs och prejudikat uppstår.
○ Vi ska utse ett dataskyddsombud vars uppgift det är att leda detta arbete
samt att agera som kontaktperson, både in mot Sektionen och utåt, i
frågor relaterade till Sektionens hantering av personuppgifter.
● Genom att vara medvetna om vilka personuppgifter Sektionen tillhandahåller och
var de lagras.
○ Vi ska upprätthålla en förteckning över alla sökbara
personuppgiftsregister på sektionen.
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○ Vi ska se till att alla sökbara
personuppgiftsregister är representerade i denna förteckning.
○ Vi ska se till att informationen som finns i förteckningen är aktuell och
rättvisande.
● Genom att lagra våra personuppgifter på ett säkert sätt.
○ Vi ska minimera vår behandling av personuppgifter. Detta innebär att en
kommitté bör hämta in den minsta möjliga bredd av personuppgifter som
syftet med tillhandahållandet tillåter, samt att dessa uppgifter sparas
under så kort tid som syftet med tillhandahållandet tillåter.
○ Vi ska vara medvetna om vem som har tillgång till personuppgifterna som
behandlas av Sektionen, samt att inte fler personer än nödvändigt har
tillgång till dessa.
○ Vi skall förvara alla sökbara personuppgiftsregister på ett sätt som ligger i
linje med den rådande personuppgiftslagstiftningen.
● Genom att vara transparenta i vår hantering av personuppgifter.
○ Vi ska se till att alla personer vars personuppgifter Sektionen
tillhandahåller är informerade om i vilket syfte deras uppgifter behandlas
av Sektionen, samt hur länge deras uppgifter skall sparas i Sektionens
dokument.
○ Vi ska vara beredda på att kunna ge ett utdrag på alla personuppgifter
som berör en viss person, samt att ta bort alla personuppgifter som berör
en viss person.
○ Vi ska enligt rådande lag informera de personer vars uppgifter äventyrats
vid en eventuell dataläcka.
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