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1 Förord
Vid den senaste granskningen har väldigt få brister påträffats. Sektionen fortsätter göra
kontinuerliga framsteg i sin datahantering och är nu överlag på en väldigt bra nivå.
Däremot måste sektionen nu arbeta för att bibehålla denna nivå även in i framtiden.

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
Inga brister påträffades.
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4 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
En motion som syftar till att bland annat lösa detta arbetas på inför sektionsmötet LP3.

Kommentarer
digIT har fortfarande en del brister kvar men har gjort och fortsätter kontinuerligt att
göra framsteg. Vi är hoppfulla i att digIT inom snar framtid kommer att ha löst samtliga
av sina datahanteringsproblem.
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5 frITid
Inga brister påträffas
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6 Kandidatmiddagsgruppen
Inga brister påträffades.
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7 NollKIT

Brister
B1. Persondata från förra året persondata som samlats in av förra årets NollKIT
(’19) finns kvar i ett ostrukturerat format.

Åtgärder
B1. Ej åtgärdat All persondata ska struktureras, och persondata som inte skall sparas
skall tas bort.

Kommentarer
NollKIT ’20 behöver hjälp av NollKIT ’19 för att hitta sparad persondata som skall tas
bort och få reda på vad som borde sparas.
NollKIT har en brist som behöver lösas. Vi ser inte att någon ytterligare åtgärd krävs.
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8 Revisorerna
Inga brister påträffades.
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9 snIT
Inga brister påträffades.
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10 styrIT

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

Åtgärder
B1. Ej åtgärdat
styrIT kommer att samla in samtycke för eller ta bort kontaktuppgifter

Kommentarer
styrIT har en brist som behöver lösa. Vi ser inte att några ytterliggare åtgärder krävs.
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11 Valberedningen
Inga brister påträffades.
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