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Introduktion   
Denna policy ligger som grund för hanteringen av personuppgifter och rör alla som är 
involverade i kommittéverksamheten på Teknologsektionen Teknisk Design vid Chalmers 
tekniska högskola. Policyn har skrivits i samråd med Teknisk Designs styrelse 21/22.  

Vid eventuella frågor kring personuppgiftshantering ska en kommitté vända sig till styrelsen. 
Genomgående omnämns samtliga föreningar, kommittéer och utskott som kommittéer. 
Styrelsen ingår också i denna kategori om inte annat nämns och ska likt kommittéerna följa 
den upprättade policyn. 

Definition  
Enligt Europeiska kommissionen är personuppgifter ”all information som rör en identifierad 
eller identifierbar levande enskild person. Olika uppgifter som tillsammans kan leda till att en 
viss person kan identifieras, utgör också personuppgifter. 

Personuppgifter som har avidentifierats, krypterats eller pseudonymiserats men som kan 
användas för att på nytt identifiera en person fortsätter att vara personuppgifter och 
omfattas av den allmänna dataskyddsförordningen. 

Personuppgifter som har gjorts anonyma på så sätt att den enskilda personen inte, eller inte 
längre, kan identifieras anses inte längre vara personuppgifter. För att uppgifter verkligen 
ska vara anonymiserade, måste anonymiseringen vara oåterkallelig.” (Europeiska 
Kommissionen, 2021) 

Hantering av personuppgifter 
1. Styrelsen har organisationens dataskydd som sitt särskilda ansvar. De hanterar frågor om 

personuppgifter och kontrollerar med respektive kommittés ordförande att datagallring 
är genomförd vid slutet av respektive kommittés verksamhetsår. 
 

2. Personuppgifter ska endast lagras på det av styrelsen tilldelade företagskontot på 
Google Workspace för att försäkra IT-säkerheten. 
 

3. Vid insamling av personuppgifter måste aktivt och frivilligt samtycke alltid ges. I 
samband med samtycket ska kommittén också informera om: 

• Syfte med personuppgiftsinsamlingen 
• Hur personuppgifterna kommer att lagras och behandlas 
• Vilka som har tillgång till personuppgifterna 
• Att uppgifterna inte delas med tredje part om så är fallet 
• Hur länge uppgifterna sparas 
• Att den tillfrågade får ta tillbaka sitt samtycke och hur 
• Att den tillfrågade har rätt att veta vilken information vi behandlar 
• Att den tillfrågade har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade 
• Var den tillfrågade kan klaga på personuppgiftsbehandlingen 
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4. Kommittéaktiva ska alltid hantera personuppgifter med omsorg och ansvara för att 
obehöriga (de som inte nämnts i samtycket) inte får tillgång till uppgifterna. 
 

5. Lagring av personuppgifter ska som regel endast göras som längst till slutet av 
kommitténs verksamhetsår. Undantaget är uppgifter som är av vikt för kommitténs 
framtida verksamhet utöver det aktuella verksamhetsåret. För sådana uppgifter ska det i 
samtycket uttryckligen stå att personuppgifterna lagras tills vidare. 
 

6. Samtycket måste vara dokumenterat tillsammans med personuppgifterna. Spara inte 
uppgifter utan att ha kvar samtycket. För andra personuppgifter än formulärsvar kan 
därför skriftligt samtycke behöva erhållas. 
 

7. Om en individ begär sina personuppgifter korrigerade eller borttagna ska kommittén 
ombesörja för att detta hanteras snarast, men senast inom en vecka. 
 

8. Kommittéer bör ha som rutin att kontinuerligt radera svar från gamla formulär och 
andra personuppgifter när de inte längre är relevanta för verksamheten, även om 
samtycket säger att de kan vara kvar längre. En sådan rutin minskar arbetsbelastningen i 
slutet av året och försäkrar att inga personuppgifter ligger kvar för länge. 
 

9. När en kommitté närmar sig slutet av sitt verksamhetsår ska samtliga personuppgifter 
som inte är av vikt för kommitténs framtida verksamhet rensas från kommitténs 
datamoln på Teknologsektionen Teknisk Designs Google Workspacekonto. Dessa 
uppgifter ska vara borttagna innan nya kommittémedlemmar får tillgång till datamolnet. 
Ordförande i kommittén har det yttersta ansvaret att se till att alla personuppgifter är 
rensade. 
 

10. För personuppgifter som inte rensas vid slutet av verksamhetsåret ska det verifieras att 
samtycket fortsatt gäller. Kommitténs nya medlemmar ska även bli informerade om vilka 
personuppgifter som fortfarande lagras vid överlämningen. 
  

11. All persondata sparad på företagets server skall inventeras och redovisas i ett 
gemensamt Excelark för hela Teknologsektionen Teknisk Design. I inventariet skall 
personuppgifternas karaktär och syfte beskrivas samt vart datan är lagrad. 
 

Samtycke till personuppgiftsbehandling i formulär 
Exempel på samtycke till formulär finns nedan. Observera att samtycket kan behöva komma 
att anpassas efter behov om personuppgifterna exempelvis ska delas med en annan part. 
Slutdatum för hur länge uppgifterna sparas anpassas också efter behov. 
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Behandling av personuppgifter (GDPR) 

Jag samtycker till att mina personuppgifter ifyllda i formuläret ovan får lagras på Google 
Workspace och behandlas av Teknologsektionen Teknisk Design i syfte att planera och 
genomföra arrangemang för medlemmar i Teknologsektionen. Vi delar inte dina 
personuppgifter med tredje part. Uppgifterna kommer att sparas fram till [slutdatum]. 

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke, få information om de 
personuppgifter vi behandlar om dig eller få felaktiga personuppgifter om dig själv 
rättade. Om så önskas eller om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter kan du kontakta Teknologsektionen Teknisk Designs styrelse genom 
styret@tdtek.chalmers.se.  

 

 

 

Referenser 
Europeiska Kommissionen. (den 16 September 2021). Europeiska Kommissionen. Hämtat 

från https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-
personal-data_sv 
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