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Guide för insamling av
persondata enligt GDPR
Personuppgifter är allt som kan identifiera en person eller någonting som en person är kopplad till.
Det kan vara t.ex. namn, personnummer, telefonnummer och email.

Uppgifter som inte är personuppgift i sig, exempelvis hårfärg, tillsammans med andra uppgifter som
inte heller är en personuppgift, exempelvis skostorlek, kan bli en personuppgift. Eftersom de olika
beskrivningarna gör att det ofta går att identifiera en person i en viss grupp. Så kan vara fallet med
allergier och matpreferenser, om det är allmänt känt att en person är allergisk i en grupp så blir själva
allergin en personuppgift som man måste ha godkännande att spara.

Det som ni MÅSTE ha med när ni ska spara uppgifter i google forms är en liten checkbox längst ner
där det står;

VARFÖR ni sparar uppgifterna, alltså syftet, vad ni ska använda uppgifterna till.

VEM det är som sparar uppgifterna, i föreningars fall är det alltid Maskinteknologsektionen som
sparar uppgifter. Då skall det alltså stå “Maskinteknologsektionen vill spara dom här uppgifterna om
dig för att..”.

HUR LÄNGE uppgifterna sparas, ska ni ha sittning finns det ingen anledning att spara uppgifterna
efter sittningen är klar så då skriver ni att de sparas fram tills dagen efter sittningen och sedan tar ni
bort uppgifterna den dagen.

VEM MAN SKA KONTAKTA för att få uppgifterna borttagna eller ändrade, en mejladress brukar
vara lämpligt.

OBS.
Se också till att MINIMERA antalet uppgifter som ni sparar, alltså om ni inte behöver e-mail för ett
arrangemang så fråga inte efter det.
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Exempel:

“Maskinteknologsektionen vill spara ditt namn och eventuella matpreferenser i syfte att skapa en
bordsplacering samt ge dig rätt mat. Uppgifterna sparas fram tills dagen efter sittningen, alltså
8/9-2020 och du kan kontakta pr.msex@mtek.chalmers.se för att få uppgifterna borttagna eller
ändrade “

(Iställer för “ditt namn och eventuella matpreferenser” så kan man skriva “uppgifterna ovan” om man
frågar efter uppgifterna i fälten ovan checkboxen. )

Om ni har några frågor kan ni alltid kontakta info@mtek.chalmers.se

I.W.S.I.
Kommunikationsansvarig
M-styret 21/22

Postadress Besöksadress Plusgiro e-mail
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 466 52-4       mstyret@mtek.chalmers.se
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

mailto:pr.msex@mtek.chalmers.se
mailto:info@mtek.chalmers.se

