
INTERNA DOKUMENT 

Detta dokument finns till för att förmedla information om Ämnesförening Octavias 

dataskyddsprinciper till dem som administrerar eller behandlar föreningens 

personuppgiftsregister. Skapad 22.5.2018, senast uppdaterad 25.5.2018 

Föreningens register för tillfället: 

• Medlemsregister 

• Register av deltagare till evenemang 

Detta dokument samt registerbeskrivningarna för ovannämnda dokument bör 

uppdateras årligen efter att den nya styrelsens mandatperiod börjat, senast 31.1. Likså 

bör man uppdatera gamla styrelsens och funktionärers rättigheter så de inte slipper åt 

registren efter sin mandatperiod. Detta bör ske senast 31.1. Registeransvariga har 

ansvar över uppdateringen.  

 

1. Ansvarspersoner i föreningen: 

Registeransvariga: 

Ansvarspersonens uppgifter: administrering av registret  

Medlemsregistret: 

• Octavias ordförande: Fanny Alexandersson 

Evenemangsanmälningsregistret: 

• Octavias programansvariga: Caroline Ingo 

Dataskyddsansvarig 

• Ordförande: Fanny Alexandersson 

• Ansvarspersonens uppgifter är att se till att föreningen följer dataskyddslagen, hjälpa 

till med att tolka dataskyddslagen och reagera på om något är fel. 

 

 

2. Då det samlas info i föreningen är det viktigt att minnas: 

 

Skriftligt tillstånd måste alltid ges för godkännande av insamling och publicering av 

uppgifter. 

• Tillståndet måste vara aktivt och medvetet. Dvs. man måste aktivt kruxa i JA jag går 

med på att mina uppgifter samlas in för detta specifika ändamål. 

• Uppgifterna får bara användas för det syfte de är ursprungligen insamlade till 

• Man skall samla endast info som är nödvändigt, dvs: 

 

Namn 



Epost 

Allergier specialdieter (sits och övriga vid behov) 

Avec (sits och övriga vid behov) 

Övrig hälsningar (Sits och övriga vid behov) 

Passnummer (resa) 

Personsignum (resa) 

Hemort (medlemsregister) 

Födelsedatum (medlemsregister) 

Inskrivningsår (medlemsregister) 

Bilder 

• Vi berättar alltid varför vi samlar in infon åt medlemmarna (via 

registerbeskrivnningen). Det är viktigt att: 

 

Personer ger sina personuppgifter frivilligt 

Språket är tydligt och det går att förstå enkelt 

 

 

3. Insamling och förvaring av bilder 

Då man tar bilder på ett evenemang hör det till god kutym att meddela gästerna om detta och 

säga att ifall någon inte vill bli fotograferad bör denna person meddela om detta till 

fotografen. Bilderna förvaras i och administreras av bildregisteransvariga. Bilderna 

publiceras på Flickr och delas till StudOrgs facebookgrupp. När bilderna delas till facebook 

skall man skriva en mening om att de som inte vill synas på bilden har rätt att få den 

borttagen. Alla har också rätt om att be om att bli borttagna från bildarkivet, men ifall det 

finns andra personer på bilden har vi inte skyldighet att göra det, då blir det upp till 

dataskyddsansvarigas omdöme.  

4. Vem har tillgång till dokumenten och när 

• Event: styrelsen och evenemangfixare vid behov  

• Medlemsregister: styrelsen  

• Bilder: styrelsen  

• Resan: styrelsen och reseledaren/reseledarna. All information skall absolut raderas 

efter resan . 
 

5. Sparande av informationen som vi samlat in 

Vi sparar informationen på Google Drive eller liknande, som vi alltid meddelar då vi samlar 

in information. Ingen utomstående har tillgång till informationen. Anonymiserad data kan 



sparas så länge man vill (antal deltagare, antal vegen/icke-vegen etc), detta bör ske i ett skilt 

register. 

 

 

6. Vi förstör informationen:  

Informationen förstörs genom att radera den från styrelsens Google Drive eller 

medlemsregister inom utsatt tid som är definierad nedan: 

• Medlemsregistet: Skall hållas uppdaterat och endast nuvarande medlemmars uppgifter 

skall sparas  

• Event: Evenemangsanmälningar tas bort inom 1mån. Om någon inte har betalat kan 

man spara dens uppgifter men inte andras 

• Bilder: får sparas 

• Resor: Genast efter resan, senast inom 1mån 

 

7. Vår personuppgiftsprocess 

Vi samlar in infon huvudsakligen via nätformulär. Endast nödvändig information samlas. 

Efter det sparas informationen i Google Driven eller medlemsregistret. Registeransvariga 

ansvarar över att radera informationen efter eventet inom utsatt tid.  

 

8. Vad gör vi om nån frågar efter information? 

Alla har rätt att få se vilka uppgifter som finns om dem och be om rättning vid behov. Man 

bör ge en skriftlig förfrågan om att se sina uppgifter till registeransvariga, men måste vara 

förberedd att styrka sin identitet. Registeransvariga söker sedan upp all information om 

personen och ger den till hen inom utsatt tid. Man får inte ge ut uppgifter om andra personer. 

Dvs. ifall man inte kan skilja åt två personers uppgifter (bild eller annat) har man rätt att inte 

ge ut denna information.  

 

9. Om något går fel 

Dataskyddsansvariga har som ansvar att meddela dataombudsmannen och övriga berörda ifall 

det sker ett missbruk av personuppgifter inom 72h. 

 

10. Viktigt att minnas: 

• kolla vem driven delas till, skriv upp dessa och uppdatera dem varje år 

• man skall inte utlåta informationen åt utomstående människor: byt lösenord till drive 

varje år! 

• vi samlar info endast genom att personerna ger dem åt oss, (inte t.ex. på fb utan 

explicit lov) 

• viktigt att uppgifterna är hela tiden uppdaterade! 

 


