GDPR - Policy 2020
Detta dokument skall revideras varje verksamhetsår.

IT-Sektionen Uppsala hanterar information bland annat om sina medlemmar men även andra
personer. IT-Sektionen skall följa lagstiftning om hantering av personuppgifter (GDPR) men
även andra lagstiftningar som reglerar föreningar i Sverige.
Personuppgiftsansvarig vid IT-Sektionen är Informationsansvarig som du kommer i kontakt med
via webmaster@it.sektionen.se. IT-Sektionens Styrelse kontaktar du genom de kontaktuppgifter
som finns på IT-Sektionens hemsida www.it.sektionen.se.
IT-Sektionen samlar in personuppgifter för att kunna använda dessa för följande ändamål:
-

Bekräftning av medlemskap vid votering i samband med stormöten

-

Kommunikation om IT-Sektionens verksamhet och event, såsom lunchföreläsningar,
företagskontakt och nyhetsbrev

IT-Sektionen behandlar följande personuppgifter:
-

För- och efternamn, för kontakt och identifiering vid medlemsaktiviteter och egna event

-

Email för att kunna skicka relevant information samt kontakt

-

Personnummer för att säkerställa identitet samt programtillhörighet

-

Årgång för att kunna ge klass-specifik information

Förutom att informationen används av IT-Sektionens egen verksamhet lämnar IT-Sektionen inte
av princip ut information om medlemmar till andra.
IT-Sektionen har personuppgifter om personer som kommer från länder utanför EU/EES
(medlemmar eller andra som anmäler sig till event t ex). Detta innebär att IT-Sektionen i vissa
fall kommunicerar med personer utanför EU/EES . Det är dock viktigt att förstå att IT-Sektionen
inte lagrar information utanför EU/EES eller låter någon samarbetspartner eller annan hantera
IT-Sektionens information utanför EU/EES.
IT-Sektionen sparar information om medlemmar fram till att en medlem går ut ur föreningen.
Som medlem kan du gå ut ur föreningen genom att inte svara på medlemsuppdateringen som
sker när IT-Sektionen uppdaterar sitt medlemsregister varje vår eller aktivt maila
Informationsansvarig för IT-Sektionen på webmaster@it.sektionen.se
IT-Sektionen sparar information om icke medlemmar endast så länge det krävs t. ex. fram till
efter ett event genomförts dit personen varit anmäld.

Du som är medlem i IT-Sektionen har rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.
Nedan finns en lista på hur du gör det:
●

Vill du få tillgång till vilka personuppgifter vi hanterar kring dej – kontakta
webmaster@it.sektionen.se.

●

Vill du få felaktiga personuppgifter rättade – kontakta webmaster@it.sektionen.se.

●

Vill du få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga –
kontakta webmaster@it.sektionen.se.

Denna personuppgiftspolicy kommer uppdateras när det så krävs och i enlighet med stadgarna.

