GDPR policy för SKUNK
Alla som är under 16 år måste ha samtycke från vårdnadshavare för behandling av
personuppgifter. De över 16 år måste också ge ett samtycke för att behandla
personuppgifter. GDPR definierar en personuppgift som ”Varje upplysning som avser en
identifierad eller identifierbar fysisk person.” Det betyder att en upplysning räknas som
personuppgift om du kan använda den för att identifiera en fysisk person (ej juridisk person),
antingen separat, eller tillsammans med någon annan uppgift som du eller någon annan har
om personen. Exempel på personuppgifter är t.ex. personnummer, namn (om det är unikt
nog för att identifiera en person), en adress, en bild, etc. Värt att notera är att
hälsoinformation som t.ex. allergier osv, räknas under GDPR som särskilt känsliga uppgifter
och behöver hanteras med extra varsamhet och endast för specifika arrangemang. I GDPR
omfattas även personuppgifter i e-post, vilket ingår i vad som brukar kallas ”ostrukturerade
data”. Inför bildpublicering ska föreningen dokumentera sitt resonemang avseende
avvägningen mellan föreningens och individernas intressen.
Samtycke
Samtycket ska vara aktivt, frivilligt, urskiljbart och det ska kunna återkallas. Bevisbördan för
att det finns ett samtycke ligger hos den personuppgiftsansvarige, varför vi anser det
lämpligt att samtycket ska vara i skriftlig form.
När ett samtycke inhämtas ska också information ges om vilka personuppgifter som kommer
att hanteras, hur länge de kommer att förvaras samt vilka som har åtkomst till dem.
Observera att lagen kräver att organisationen ser över att enbart relevanta personuppgifter
sparas, att personuppgifterna förvaras så säkert som möjligt och med åtkomst för så få
människor som möjligt. Vidare kräver lagen att organisationen har beskrivit ändamålen med
personuppgifterna samt har bestämt hur länge uppgifterna ska lagras. Hur länge de lagras
ska stå i relevant proportion till ändamålen för hanteringen av personuppgifterna.
Information ska också ges om att samtycket kan återkallas, hur man ska gå till väga om man
inte anser att hanteringen har skötts i enlighet med lagen samt att man har rätt att begära
tillgång till och rättelse, ändring eller radering av personuppgifterna.

SKUNK
Vad behöver SKUNK
Den information som SKUNK behöver är namn och kommun för medlemmar, frivilligt med
mejladress och telefonnummer, samt namn, mejl och telefonnummer till en
vårdnadshavare.
Inför aktiviteter behövs namn och ålder på deltagaren, frivilligt med mejladress och
telefonnummer, samt namn, mejl och telefonnummer till en vårdnadshavare. Även allergier
behöver informeras om.
Information om tillstånd att fotografera/filma/ljudinspelning för sociala medier, rapporter
och marknadsföring behövs också.

Hur samlas samtycke in
Samtycke för detta samlas in via en blankett som ska skrivas under av både deltagare och
vårdnadshavare om deltagaren än under 16 år. På blanketten finns information om syfte för
samtycket samt kontaktperson. Ett samtycke gäller tillsvidare.
Under aktiviteter bör deltagarna även upplysas om att dokumentation i form av olika media
kommer att ske och vem man kan prata med om man inte vill synas.
Media-material kan även komma att användas utan samtycke i det fall då SKUNKs intresse
för att visa upp verksamheten motiveras vara högre än personernas rätt till sina uppgifter.
Hur förvaras personuppgifterna
Blanketterna sparas i en pärm i en låst låda på SKUNKs kontor, ett register för medlemmar
på Onedrive där de anställda har åtkomst. Inför läger finns även namn och ålder, allergier
och kontaktuppgifter till deltagare och vårdnadshavare på googledrive. Media-material
lagras på Onedrive.
Dokumentationen sparas tillsvidare eller i minst tre år med hänvisning till redovisning.

