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BAKGRUND OCH SYFTE
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen, GDPR – General Data Protection
Regulation, i kraft i samtliga EU-länder. Det medförde en rad förändringar och skärpta
regler för hur företag och organisationer behandlar och lagrar personuppgifter. Detta
angår i högsta grad även Föreningen Ekonomerna som arbetar för att skydda varje
medlems personliga integritet. Följande dokument beskriver hur Föreningen
Ekonomernas handskar dess medlemmars personuppgifter.
Grunden för Föreningen Ekonomernas lagrande av medlemmars personuppgifter
baseras på ett antal principer. Föreningen begränsar sig till ändamålanvändning som
innebär att den information som ges för exempelvis ett event, enbart används för det
eventet. Föreningen använder sig vidare av uppgifts- och lagringsbegränsning, vilket
innebär att syftet alltid är att begränsa de uppgifter som efterfrågas så att behovs- och
lagringslängden begränsas till så kort tid som möjligt. Senare redogörs den exakta
tidsramen för informationen som sparas.
Syftet för Föreningen Ekonomernas insamling och lagring av personuppgifter är för att
kunna verka för medlemmarnas nytta, utföra utbildningsbevakning åt medlemmarna
och för att kunna komma i kontakt med medlemmarna för att informera om detta.
Den enskilde medlemmen äger rätten att få tillgång till sina lagrade uppgifter och få
sina personuppgifter rättade om dessa är felaktiga.

LAGSTADGAD GRUND
Artikel 6 §1 i Dataskyddsförordningen presenterar rättsliga grunder för behandling och
lagring av personuppgifter som beskriver att minst en rättslig grund måste vara
uppfylld för att lagligen få behandla och lagra personuppgifter. Utav de grunder som

paragrafen anger, anser Föreningen Ekonomerna sig uppfylla det första kravet och
första delen av femte kravet: ”Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes
personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål” och ”Behandlingen är
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse”. Detta då Föreningen
Ekonomerna enbart lagrar information som den enskilde frivilligt har lämnat,
alternativt den information som har givits av Stockholm Business School,
Företagsekonomiska Institutionen vid Stockholms Universitet, i syfte av
utbildningsbevakning.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Följande är redovisat för hur Föreningen Ekonomerna lagrar information om
medlemmarna, vilken typ av information som lagras, varför och hur länge de lagras.
All data som hanteras får under inga omständigheter lagras på privata datorer och får
enbart laddas ner för ett visst oundvikligt syfte och ska raderas efter utfört syfte. Andre
vice ordförande är ansvarig för att meddela var utskott samt projektansvarig/-a
angående detta minst en gång varje termin.
Google Drive
Föreningen har ett antal olika Google Drive konton. Här lagras kontaktuppgifter till
aktiva (definieras som medlemmar som har en position i exempelvis en projektgrupp)
och förtroendevalda vars motivering till att lagra detta är för att kunna nå ut med
relevant information. Denna information rensas efter projekt- /uppdragsavslut och
lagras därmed i upp till tolv (12) månader. Ansvarig för att detta uppfylls är respektive
styrelsemedlem, ordförande i var utskott samt projektansvarig/-a då dessa kliver av.
Ekonomernas Dagar
Ekonomernas Dagar är Föreningens arbetsmarknadsdag som sker en gång per
år. De handskas med två typer av personuppgifter: dels medverkande under
dagen i form av projektgruppens, associates, co-workers och
företagsrepresentanters namn och allergier; dels de CVn som skickas in av andra
medlemmar i mån för kontakt samtalen under mässan. Denna information lagras
för att kunna koordinera och genomföra mässan, samt se till att rätt personer får
nödvändig information. All denna information raderas i och med avslutat

projekt, dvs. i samband med mässans avslut. Ansvariga för att detta uppfylls är
projektansvariga i samband med avslutad mässa.

Mecenat
Föreningen Ekonomerna samarbetar med företaget Mecenat i syfte att ge
studentförmåner till medlemmarna. Företaget behöver därmed handskas med
information om medlemmar och är därmed grunden till denna lagring. All information
som ges Mecenat anges av medlemmarna själva när ett medlemskap registreras.
Lagringsperioden gäller under den tid ett medlemskap är aktivt och två år därefter,
detta i enlighet med Mecenats GDPR-villkor. Informationsrensning utförs i början på
varje termin av IT-ansvarig
Podio
Podio används som Föreningens interna kommunikationskanal och arbetsplattform.
Aktiva medlemmar inom Föreningen skapar sitt eget konto och Föreningen har varken
tillgång till dessa eller lagrar dessa uppgifter. Materialet som finns på Podio för internt
bruk innehåller både nuvarande och tidigare dokument, såsom stadga, policys och
projektplaner. Andre vice ordförande är ansvarig för att de dokument som laddas upp
på Podio inte innehåller information som strider mot vår personuppgiftspolicy. Varje
förtroendevald är ansvarig för att rensa sina respektive, så kallade, workspaces.
Hemsidan www.fest.se
Hemsidan innehåller information om namn och bild på sittande förtroendevalda inom
föreningen. Vidare framgår namn på Föreningens sittande marskalkar. Det finns även
vissa bilder och filmer i syfte att marknadsföra Föreningen och dess projekt. Se mer
angående bild- och videohantering under “Bilder och video”.
Facebook och Instagram
Informationen som lagras på våra Facebook och Instagram konton är bilder som
används i marknadsföringssyfte. Namn på sittande förtroendevalda kan förekomma för
att bekantas med medlemmarna och marknadsföra respektive position/projekt.

Bilder och video
Bilder och videon lagras i marknadsföringssyfte. Om en person hittar en bild eller en
del av en video på sig själv på någon av Föreningens kanaler, som denne inte vill ska
vara med har denne medlem alltid rätt att begära att den bilden/delen tas bort. Detta
görs genom en anmälan till marketing@foreningenekonomerna.se.
Bonsai Campus
Bonsai används för biljettförsäljning för event. All information som ges Bonsai har
medlemmar själva angett i samband med biljettköp. Information såsom namn,
mailadress och potentiella allergier, är tillgängliga i syfte att kunna kontakta
biljettköpare. Dessa uppgifter raderas efter avslutat evenemang. Ansvarig för att detta
sker är respektive projektledare.

Protokoll
Protokoll som förs på styrelsemöten, och ledningsgruppsmöten innehåller namn på
deltagarna (styrelsemedlemmar och andra närvarande) och lagras på hemsidan i tre (3)
år samt på Podio och i fysisk form i Föreningens lokaler på obestämd tid i
dokumentationssyfte.

Föreningsmötesprotokoll
Protokoll som förs på föreningsmöten innehåller namn, samt bilagor med
personliga brev. Det skall tydligt framgå vid ansökan att CV och personliga brev
kommer att skickas ut tillsammans med agendan. Ordförande är ansvarig för att
gå igenom dokumenten och ta bort känslig personlig information före agendan
skickas ut. Dessa raderas när protokoll laddas upp. Protokoll lagras på hemsidan
i tre (3) år och på Podio och i fysisk form i Föreningens lokaler på obestämd tid.
Stockholm Business School
Studentens personuppgifter som ges av Stockholm Business School (SBS) till
Föreningen Ekonomerna används i syfte att nå ut till nya studenter och ge dem
information om exempelvis vart de kan vända sig i frågor om utbildningsbevakning
och välkomstaktiviteter som arrangeras av Föreningen. Informationen innehåller
person- och kontaktuppgifter och lagras enbart under den period som välkomst
programmet pågår. Dessa rensas utan dröjsmål efter avslutat välkomstprogram.

Ansvarig för att detta tas bort är vice ordförande.

SÄKERHET
Föreningen Ekonomerna värnar om säkerheten för lagring av medlemmarnas
personuppgifter. Därmed arbetar föreningen aktivt för att säkerställa skyddet av
informationen och är skyldig att rapportera ett potentiellt intrång till Datainspektionen
inom 72 timmar.

ANVÄNDNING AV COOKIES
Cookies är små filer som lagras på användarens dator när de använder olika hemsidor.
På Föreningens egna hemsida används cookies i syfte att samla statistik på hur
hemsidan används för att kunna förbättra dess funktionalitet och upplevelse. Cookies
som sparas på sidan innefattar information om vilka sidor användaren besökt, samt
namn och email som använts på kontaktsidan. Användare kan när som helst radera
cookies från dess egna webbläsare. Föreningens hemsida har även en pop-up sektion
om hur cookies används på sidan i informativt syfte.

AVSLUTNING OCH KONTAKTUPPGIFTER
För frågor som inte besvarats i dokumentet eller övriga kommentarer, var vänlig
kontakta board@foreningenekonomerna.se eller besök Föreningen i Hus 1
Roslagsvägen 101 Kräftriket, 114 19 Stockholm. Vid felagerande eller om en medlem
inte anser att denna policy följs ombeds denne kontakta dataskyddsinspektionen på
datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

