Föreningen KTHX:s tolkning av GDPR
I nära nog 20 år har personuppgiftslagen, PUL, styrt hur och vem som får hantera
personuppgifter. Nu är de dagarna över. Från och med 25 maj 2018 är det EU-förordningen
GDPR – General Data Protection Regulation – som slår fast reglerna för all form av behandling
av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person

Personuppgiftsansvarig
För föreningen har sekreteraren den rollen, i nuläget Hans@Nihlen.nu

E-posthanterin
För massutskick använder föreningen tjänsten mailchimp.com. Endast mail-adresserna ligger
lagrade på Mailchimp. Inte namn, inte adress inte telefonnummer, bara e-mail

Föreningens medlemsregiste
Föreningen har strax unde 1000 medlemmar. De hanteras i ett register implementerat i ett
kalkylprogram på en iMAC/Appledator. Programvaran som används är Apple/Numbers. Datorn
står hemma hos sekreteraren. En säkerhetskopia av registret ligget på en back-up-disk hemma
hos sekreteraren och i Apples molntjänst iCloud

Medlemmarnas access till matrike
Tidigare har begränsad medlemsdata varit nåbar från ett lösenordsskyddat område på
föreningens webb: https://www.kth.se/foreningar/kthx/. Lösningen ansågs inte integritets-säker
och har nu avvecklats. Nu kan medlemmarna bara ställa frågor till sekreteraren via mail om
andra (förmodade)medlemmar

Lagrade medlemsdat
I samband med att registret ska anpassas till GDPR har medlemsdata reducerats till ett
minimum. Följande fält, per medlem, nns i registret. Lägg märke till att de 4 sista siffrorna i
personnumret inte är registrerade längre
Efternamn

Förnamn

Födelsedag - 6 si ror

Fysisk adress

Mobil- eller
telefonnummer

E-postadress

Typ av examen

Examensår

Sektion

Utträtt med datum

Nyregistrerad under
året

Ständig, årsbetalande
eller hedersmedlem

Betalt årsavgiften 2 år
tillbaka

Betalt årsavgiften 1 år
tillbaka

Betalt årsavgiften
innevarande år

Notering

Bara de som är medlemmar eller de som under året avgått nns registrerade.
Registret används bara av sekreteraren, inga andra har tillgång till registret
Registret används bara för föreningsverksamheten, aldrig för reklam eller för användning av
extern part
Medlemmarna kommer att informeras om att de kan får reda på vad som är registrerat om
dem
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2018-04-08 hans nihlen, sekreterare i föreningen KTHX

