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1 Förord

Nästan alla större brister är åtgärdade och endast lite arbete kvarstår för digIT. Utöver
det som presenteras nedan finns det fortfarande också ett problem med patetlistor. Då
lösningen på detta problemet beror på sektionens nya kontotjänst har dataskyddsombu-
den valt att inte rapportera om problemet i den här rapporten. Den temporära lösningen
är att styrelsen har patetlistorna.

Det har däremot uppståt ett antal mindre brister som kan läsas om nedan, detta är där-
emot inte helt oväntat då det kontinuerligt sker ett byte av medarbetare inom sektionen
samt att det händer att man gör misstag. Trots detta strävar vi så klart alltid mot att
sektionen ska ha 0 brister i framtiden.

1.1 Metodik

Vi har granskat de kommittéer som ses nedan ytligt och rapporterat de brister vi funnit.
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2 digIT

Brister

B1. Avtal saknas för hantering av persondata
Detta är ett problem då digIT inte 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.

Åtgärder

B1. Ej åtgärdat
Avtal skrivs och publiceras med tjänsterna.

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

Kommentarer

digIT har fortfarande kvar några brister i sin hantering av persondata. Det sker dock
ett kontinuerligt arbete som gör att listan över brister kontinuerligt krymper. Vi ser inte
att några ytterligare åtgärder krävs men uppmanar digIT att fortsätta arbetet med att
åtgärda de brister som finns kvar så fort som möjligt.
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3 FanbärerIT

Brister

B1. Gamla formulär från tidigare år
Datan ska ha tagits bort vid ett tidigare tillfälle.

B2. Otillräckligt avtal De använde ett avtal till ett av deras arrangemang som saknade
flera viktiga delar.

Åtgärder

B1. Åtgärdat
FanbärerIT har tagit bort ovan nämnd data innan sektionsmöte LP1 år 19/20.

B2. Ej Åtgärdat
FanbärerIT får vara noggrannare vid skrivning av framtida avtal.

Kommentarer

FanbärerIT har ett par brister varav en har åtgärdats, vid framtida insamling av data
råder vi FanbärerIT att vara noggrannare vid skrivning av sina avtal. Vi ser i nuläget
inte att några ytterligare åtgärder krävs.
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4 frITid

frITid har ej blivit granskade denna läsperiod, det har däremot påträffats en brist som
ansågs behöva nämnas i denna rapport.

Brister

B1. Otillräckligt avtal
De har använt sig av ett otillräckligt avtal vid anmälning till ett av deras arrangemang.

Åtgärder

B1. Ej åtgärdat
frITid får vara noggrannare vid skrivning av avtal i framtiden.

Kommentarer

Vi ser i nuläget inte att några ytterligare åtgärder krävs.
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5 MRCIT

Brister

B1. Avtal saknas från formulär i år.
De har samlat in data utan att något avtal för denna insamling.

B2. Listor med antagna till masterprogrammen MPDSC (Data Science)/
MPSOF (Software Engineering) / MPIDE (Interaction Design and Techno-
logies) utan avtal
MRCIT har hanterat data som de har fått från Master-programansvariga utan att ha
något avtal för att hantera denna data.

Åtgärder

B1. Åtgärdat
MRCIT har tagit bort datan innan sektionsmöte LP1 år 19/20.

B2. Åtgärdat
MRCIT har tagit bort datan innan sektionsmöte LP1 år 19/20.

Kommentarer

MRCIT har små brister som alla åtgärdats. Vi ser inte att några ytterligare åtgärder
krävs.
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6 P.R.I.T.

Brister

B1. Mail med persondata om kårvärdar
Mail med persondata om kårvärdar fanns kvar långt efter pubrundan.

B2. Eventuella mail med persondata
P.R.I.T. befarar att de har kvar mail med persondata i.

Åtgärder

B1. Åtgärdat
P.R.I.T. tog bort datan under granskningsmötet.

B2. Åtgärdat
P.R.I.T. har gått igenom och tagit bort ovan nämnd, relevant, data innan sektionsmöte
LP1 år 19/20.

Kommentarer

P.R.I.T. har små brister som alla åtgärdats. Vi ser inte att några ytterligare åtgärder
krävs.
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7 sexIT

Brister

B1. Saknas avtal vid insamling av data om puffar
Data om puffar till arrangemang har sparats utan avtal.

Åtgärder

B1. Åtgärdat
sexIT har tagit bort ovan nämnd data innan sektionsmöte LP1 år 19/20.

Kommentarer

sexIT har små brister som alla åtgärdats. Vi ser inte att några ytterligare åtgärder
krävs.
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8 styrIT

Brister

B1. Gammal data kring studentrösten
Kåren samlar in data utan giltiga avtal genom sektionen, och tidigare har sektionen inte
gjort tillägg om detta i studentrösten. Datan ska ha tagits bort vid ett tidigare tillfälle.

B2. Kontaktuppgifter till tidigare medlemmar.
Datan kan innehålla personuppgifter som inte är insamlade med korrekt samtycke.

Åtgärder

B1. Åtgärdat
styrIT har tagit bort ovan nämnd data innan sektionsmöte LP1 år 19/20. I framtiden
kommer det finnas avtal från sektionen som behandlar den här datan.

B1. Åtgärdat
styrIT Väntar på åtgärder angående digIT som behöver lösas innan det här problemet
kan lösas.

Kommentarer

styrIT har små brister som alla åtgärdats. Vi ser inte att några ytterligare åtgärder
krävs.
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