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1 Förord

Vi presenterar med stolthet den här granskningen då mycket få brister påträffades. Bland
de brister som påträffades är många ringa och redan åtgärdade varav vi ser att endast
ett fåtal problem fortfarande påverkar sektionen i stort. De kvarvarande problemen rör
kontinuitet, kontaktuppgifter till tidigare sittande, ansvarsområden och datainsamling
på sektionens digitala plattformar. Samtliga utav dessa problem arbetas aktivt med och
det råder inga tvivel om att vi snart har löst dem.

1.1 Metodik

De granskade delarna av verksamheten intervjuades kring deras datahantering. En över-
skådlig granskning av filer samt ett stickprov av en nyligen genomförd insamling granska-
des även för varje del. Rapporten redogör för de brister som påträffades och hurvida
bristerna åtgärdats eller ej.
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2 Alumnimiddagsgruppen

Inga brister påträffades.
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3 ArmIT

Brister

B1. Insamling av anonym data utan användaravtal
Den insamlade datan kan potentiellt kopplas till personer och räknas därmed som per-
sondata.

B2. Ostrukturerade arkiv
På grund utav den stora mängden filer som existerar kan det finnas persondata som ej
har hanterats korrekt.

B3. Data som behållits längre än vad avtalet uppger
Det här bryter mot avtalets formulering.

Åtgärder

B1. Åtgärdas ej
I framtiden bör sådan data samlas in med giltigt användaravtal.

B2. Åtgärdat inför sektionsmötet
Arkivet har sökts igenom och samtlig persondata har tagits bort.

B3. Åtgärdat
Datan har tagits bort.

Kommentarer

ArmIThar några små brister varav de flesta åtgärdats. Vi ser inte att några ytterligare
åtgärder krävs.
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4 digIT

Brister

B1. Avtal saknas för hantering av persondata
Detta är ett problem då digITinte har någon tillåtelse att hantera datan.

B2. Otydliga ansvarsområden
Det är oklart om vilka som har ansvar för vissa tjänster och därmed vilka som har ansvar
för eventuell persondata som finns på dessa tjänster.

B3. Hantering av användares lösenord till externa tjänster
Lösenord hanteras i klartext utan att användaren blir meddelad om detta.

B4. Stora mängder ostrukturerad persondata
Datan är inte insamlad med korrekt samtycke samt så gör den dåliga strukturen att det
kan vara svårt att veta vilken data som finns där.

Åtgärder

B1. Ej åtgärdat
Avtal skrivs och publiceras med tjänsterna.

B2. Ej åtgärdat
Det skall dokumenteras vilka system som tillhör vilka delar av organisationen.

B3. Ej åtgärdat
Användarna kommer att informeras om användingen.

B4. Ej åtgärdat
Datan kommer att sorteras och resas.

Kommentarer

digIThar många brister i sin hantering av persondata. De arbetar dock aktivt med att
åtgärda samtliga brister och arbetet fortgår. Vi ser inte att några ytterligare åtgärder
krävs men uppmanar digITatt fortsätta arbetet för att så fort som möjligt åtgärda
bristerna.
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5 frITid

Brister

B1. Anmälningsformulär med persondata utan användaravtal
Den insamlade datan kan potentiellt kopplas till personer och räknas därmed som per-
sondata.

B2. Ostrukturerade arkiv
På grund utav den stora mängden filer som existerar kan det finnas persondata som ej
har hanterats korrekt.

Åtgärder

B1. Åtgärdas ej
I framtiden bör sådan data samlas in med giltigt användaravtal.

B2. Ej åtgärdat
Datan gås igenom och eventuell persondata som inte längre behövs tas bort.

Kommentarer

frITidhar några små brister varav de flesta åtgärdats. Vi ser inte att några ytterligare
åtgärder krävs har gått med på att vidta lämplig åtgärd för B2.
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6 Kandidatmiddagsgruppen

Brister

B1. Utvärdering av förra årets middag finns kvar utan användaravtal
Persondata som är insamlad utan giltigt användaravtal.

B2. Anmälningsformulär med persondata utan användaravtal
Den insamlade datan kan potentiellt kopplas till personer och räknas därmed som per-
sondata.

B3. Ostrukturerade arkiv
På grund utav den stora mängden filer som existerar kan det finnas persondata som ej
har hanterats korrekt.

B4. Gamla mail med potentiella personuppgifter

Åtgärder

B1. Åtgärdat inför sektionsmötet
Datan sammanställs och resten tas bort.

B2. Åtgärdat
Datan togs bort.

B3. Åtgärdat inför sektionsmötet
Datan tas bort och samlas in på nytt med giltigt användaravtal.

B4. Åtgärdat inför sektionsmötet
Mailen gås igenom och de som inte längre behövs tas bort.

Kommentarer

Kandidatmiddagsgruppenhar några små brister varav alla åtgärdats och vi ser därmed
inte att några ytterligare åtgärder krävs. I framtiden bör däremot data samlas med
korrekt samtycke.
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7 NollKIT

Brister

B1. Videor på aspars egna mottagningsfilm
Videor som aspar spelat in under OvKIT-aspningen och som sparas utan samtycke.

B2. Personuppgifter från förra mottagningen
Har en mapp med data från mottagningen 2018 där viss data kanske har gått ut.

B2. Ostrukturerade arkiv
På grund utav den stora mängden filer som existerar kan det finnas persondata som ej
har hanterats korrekt.

Åtgärder

B1. Ej åtgärdat
Alla dessa videor ska tas bort förutom en som samtycka ska samlas in för.

B2. Ej åtgärdat
Denna data kommer ses över och persondata som inte tillåtelse finns för ska tas bort
snarast möjligt.

B3. Ej åtgärdat
Denna data kommer ses över och persondata som inte tillåtelse finns för ska tas bort
snarast möjligt.

Kommentarer

NollKIT har gått med på att vidta lämpliga åtgärder för att lösa påpekade brister. Vi
ser därför inte att ytterligare åtgärder av sektionen behöver tas.
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8 Revisorerna

Inga brister påträffades.
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9 snIT

Brister

B1. Kontaktuppgifter till tidigare medlemmar.
Datan kan innehålla personuppgifter som inte är insamlade med korrekt samtycke.

Åtgärder

B1. Ej åtgärdat
Persondatan kommer att överlåtas till styrelsen och kopian som kommittén förfogar över
kommer att raderas.

Kommentarer

snIThar en liten brist som de gått med på att vidta lämplig åtgärd för. Vi ser inte att
någon ytterligare åtgärd krävs.
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10 styrIT

Brister

B1. Kontaktuppgifter till tidigare medlemmar.
Datan kan innehålla personuppgifter som inte är insamlade med korrekt samtycke.

B2. Data som behållits längre än vad avtalet uppger
Det här bryter mot avtalets formulering.

Åtgärder

B1. Ej åtgärdat
styrITkommer att samla in samtycke för eller ta bort kontaktuppgifterna. B2. Åtgärdat
inför sektionsmötet
Datan har tagits bort

Kommentarer

styrIThar små brister varav de några åtgärdats. Vi ser inte att några ytterligare åtgärder
krävs.
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11 Valberedningen

Brister

B1. Kontaktuppgifter till tidigare medlemmar.
Datan kan innehålla personuppgifter som inte är insamlade med korrekt samtycke.

Åtgärder

B1. Ej åtgärdat
Persondatan kommer att överlåtas till styrelsen och kopian som kommittén förfogar över
kommer att raderas.

Kommentarer

Valberedningenhar en brist som ännu inte åtgärdats. Vi ser inte att någon ytterligare
åtgärd krävs då de har gått med på lämplig åtgärd åt den aktuella bristen.
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