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Hantering av personuppgifter

den 19 juni 2018

Kårstyrelsen har den 14 augusti 2018 antagit följande beslut enligt protokoll nr: 471

Beslut
Medlem i Trelleborgs scoutkår som hanterar personuppgifter skall följa dessa riktlinjer.
● Medlemsuppgifter hanteras i scoutnet.
● Hälsouppgifter begärs in vid varje tillfälle. Förstörs så fort de inte behövs samt förvaras på ett
säkert sätt.
● Närvarokort fylls i och lämnas till den redovisningsansvariga utan att bokföra närvaron under
terminen på en lapp med personuppgifter.
● Bilder får tas och spridas tex på sociala medier för att visa vår verksamhet.
● E-post kan användas för utbyte av personuppgifter, men ska raderas när man hanterat
uppgifterna.

Syfte
Trelleborgs scoutkår måste följa lagstiftningen runt hantering av personuppgifter (GDPR), därför är det
viktigt att var och en som hanterar personuppgifter har kännedom om hur det skall göras.

Beslutsunderlag
Som personuppgift räknas de uppgifter som kan identifiera en individ direkt eller indirekt.
Till exempel är inte ‘Annika Johansson’ en personuppgift, medan ‘Annika Johansson’ på avdelningen
Insekterna, patrull Myran är det eftersom man indirekt nu vet vilken ‘Annika’ som avses.
Ett unikt namn är däremot en direkt personuppgift, likaså en bild där man kan identifiera en person.
Detta gäller all hantering av personuppgifter såväl skriftlig som elektronisk.

Medlemsuppgifter
För hantering av medlemsuppgifter ansvarar både Scouterna och Trelleborgs scoutkår. All hantering av
medlemsuppgifter ska skötas i scoutnet, då detta verktyg är GDPR säkrat.

Hälsouppgifter
Räknas som känsliga uppgifter och ska därför inte lagras längre än nödvändigt. Typiskt behöver vi inte
dessa uppgifter i vår dagliga verksamhet, men tex när vi ska på läger. Då ska uppgifterna förstöras kort
efter lägrets avslut.
Hälsouppgifterna ska undanhållas obehöriga och förvaras på ett sådan sätt att bara de som ska ha tillgång
får det.
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Närvarokort
Använd inte personuppgifter på de närvarolapparna som ni använder på möten mm. Inför redovisningen
(en gång per termin) förs uppgifterna in på ett närvarokort som lämnas till redovisningsansvarig.

Bilder
Vi kan ta bilder med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning i syfte att förmedla vår verksamhet
till medlemmar, föräldrar och övriga anhöriga samt till allmänheten för att nå ut och skapa intresse. Vi
tror att intresset hos målgruppen är större än den eventuella risk det innebär för våra medlemmar att
synas på verksamhetsrelaterade bilder.
Vill man inte vara med på bild kan man säga ifrån på plats eller begära att vi tar bort en särskild bild i
efterhand genom att höra av sig till oss.
Bilder bör därför visa verksamhet och inte enbart personer. Välj motiv med handling i stället för personer.
Hellre många scouter än få. Undvik närbilder på ansikten.

E-post
Att hantera personuppgifter via e-post är ok så länge man inte skickar känsliga uppgifter som kan hamna i
tredje land (dvs utanför EU). Detta innebär att man måste veta var e-postservern är placerad.
E-brevet måste raderas så snart man hanterat personuppgiften, det räcker inte att arkivera.

