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Policy för persondatahantering på KfKb-sektionen 

 
 

1. Persondata 

 
1.1 Alla ideellt aktiva medlemmar i sektionens kommittéer, utskott, valberedning samt 

styrelse skall vid hantering av persondata följa Dataskyddsfördordningen 
(GDPR). 
 

1.1.1 Persondata innefattar all information som kan knytas till en särskild 
fysisk individ, till exempel: matpreferenser, mailadress, fotografier etc. 
 

1.2 Vid inhämtning av persondata ska sektionsaktiva redogöra för följande: vad syftet 
med inhämtningen är, hur länge data kommer att sparas, hur man ska gå tillväga 
för att få sin data radera samt huruvida data kommer att hanteras av en tredje 
part. 

 
1.3 Vid förfrågan av en individ ska sektionens ideellt aktiva kunna tillhandahålla de 

data de besitter om individen samt radera denna vid förfrågan. 
 

 

2. G Suite 

 
2.1 Persondata som hanteras av sektionen och dess aktiva får endast sparas och 
förvaras på sektionens föreningskonto på G Suite. 
 
2.2 Innehavare av ett konto på sektionens G Suite ansvarar själva för att hålla sitt 
konto säkert med skyddat lösenord. 
 
2.3 Vid misstanke om äventyrat konto och/eller läcka av personuppgifter skall kontots 
lösenord bytas omgående samt styrelsen kontaktas. 

  
 
 

3. Publicering av bild, ljud och film 

 
3.1 Bild, ljud och film som kan knytas till en fysisk person räknas enligt 
dataskyddsförordningen som personuppgifter och ska behandlas enligt gällande 
föreskrifter. Detta inkluderar även tecknat material. 
 
3.2 Vid evenemang där det filmas eller fotograferas ska deltagare i evenemanget 
delges om att detta kommer att göras. 
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3.3 Vid publicering av bild, ljud och film ska samtycke från berörda inhämtas, om 
samtyckte ej finns ligger intresseavvägning till rättslig grund för publiceringen. 
 
 
 

3.3.1 Vid intresseavvägning gäller det att publicering tillåts om intresset 
av att informera sektionen med hjälp av bilderna väger tyngre än det 
intresse berörda personer har för sina personuppgifter. 

 

 

4. Sektionsmedlemmars rättigheter 

 
4.1 Sektionens medlemmar har rätten att närhelst begära ut persondataklassad 
information om sig själva från sektionen och dess ideellt aktiva. 
 
4.2 Sektionens medlemmar har rätten att närhelst få persondataklassad information 
om sig själva raderad ur sektionens ägo. Detta görs genom att kontakta sektionens 
personuppgiftsansvarig. 
 
 
 

5. Personuppgiftsansvarig 

 
5.1 Personuppgiftsansvarig på KfKb-sektionen ska alltid följa rådande GDPR 
lagstiftning och agera utefter denna. 
 
5.2 Det åligger personuppgiftsansvarig att: 

- Vid förfrågan från sektionsmedlem handha dennes uppgifter inom 24 
timmar. 
- Vid förfrågan från sektionsmedlem radera dennes uppgifter från 
sektionens ägo. 

 
5.3 Personuppgiftsansvarig på KfKb-sektionen kontaktas via mail: 
personuppgift@kfkb.se.  
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