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Hantering av personuppgifter  

§1. Historik 

Riktlinjen antogs på Styrelsens tionde protokollmöte 2018. 

§2. Syfte 

Syftet med Riktlinjen är att utgöra ett underlag för den insamling och hantering av 
personuppgifter som sker inom Sektionens verksamhet så att personuppgiftslagen GDPR 
(General Data Protection Regulation) följs. Denna EU-förordning infördes den 25e maj 2018 
och ersatte därmed den tidigare PUL (Personuppgiftslagen). Denna Riktlinje är tänkt som ett 
komplement och förtydligande av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskolas Policy för 
användande och hantering av medlemmars personuppgifter, mer inriktad mot den 
verksamhet som vår Sektion bedriver. 
 

§3. Insamling av personuppgifter 
 
§3.1. När insamling av personuppgifter får ske 
 
Sektionens Styrelse, utskott och funktionärer får samla in personuppgifter då det är 
motiverbart inom ramen för Styrelsens eller utskottets syfte. Personuppgifter får inte samlas 
in om det inte finns en tydlig, angiven anledning till varför. 
 

§3.1.2. Information till den som ger ut sina personuppgifter 

 
Vid insamling av personuppgifter måste personuppgiftsgivaren ge sitt skriftliga samtycke till 
detta. Vid till exempel informationsinsamling via formulär sker detta lättast genom att 
personen får kryssa i en ruta högst upp i formuläret. Följande information om hanteringen 
av uppgifterna samt personuppgiftsgivarens rättigheter ska framgå vid insamlingstillfället: 
 

 Vem eller vilka som är ansvarig för uppgifterna som samlas in, samt hur denne 
kontaktas 

 Vilka personuppgifter som behandlas  

 Varför insamlandet av personuppgifter sker 

 Vem eller vilka som får ta del av de uppgifter som samlas in 

 Hur länge uppgifterna sparas, om och i så fall när de kommer raderas  

 På vilket sätt uppgifterna sparas 

 Personuppgiftsgivaren har rätt att få tillgång till de uppgifter som samlas in 

  Personuppgiftsgivaren har rätt att få felaktiga uppgifter rättade 

 Personuppgiftsgivaren har rätt att få uppgifterna raderade  
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 Personuppgiftsgivaren har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen 
 

§3.1.3. Samtycke 

 
Det viktigaste vid insamling och hantering av personuppgifter är de inblandades samtycke. 
Även om samtycke har uttryckts vid ett tillfälle kan det närsomhelst dras tillbaka. 
 

§4. Hantering av personuppgifter 
 

§4.1. Förvarande av personuppgifter 

 
Personuppgifter som inhämtats ska förvaras på ett sådant sätt att bara de som 
personuppgiftsutgivaren gett sitt samtycke till att dela med sig av uppgifterna till har tillgång 
till uppgifterna. 
 
Uppgifter som samlas in eller förvaras digitalt får endast sparas på Sektionens via G-Suite 
tillhandahållna Team Drive. 
 

§4.2. Ansvarig 

 
Ytterst ansvarig för hanteringen av personuppgifter är Styrelsen. Det utskott eller den 
funktionär som samlar in personuppgifter ansvarar för att detta sker på korrekt sätt. 
 
 

§4.3. Anmälningsplikt 

 
Det är viktigt att personuppgifter som samlas in inte sprids vidare till tredje part eller 
används till annat syfte än de ämnats för. 
 
Skulle en personuppgiftsincident ske, alltså att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt 
förändras eller förstörs, ska detta anmälas till Styrelsen snarast. Styrelsen kontaktar sedan 
de inblandade och om anledning finns, till exempel vid brott, Datainspektionen och annan 
relevant myndighet. 
 

§4.4. Radering 

 
Insamlade personuppgifter ska, efter dessa har tjänat sitt syfte, förstöras eller raderas inom 
en lämplig tidsperiod. Till exempel, en vecka efter ett evenemang till vilket matpreferens och 
namn har samlats in har genomförts. Utskottet eller den funktionär som har samlat in 
uppgifterna ansvarar för att de raderas. 
 
Personuppgifterna ska raderas i det fall att personuppgiftsgivaren drar tillbaka sitt samtycke. 
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