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Fortsatt GDPR Arbete
Enligt Björn Sanders diskussionsunderlag för styrelsemöte 6 så finns det fyra
huvudområden där styrelsen behöver arbeta med personuppgiftshantering.
Dessa är:
1.
2.
3.
4.

Postregistret
Dokumentarkivet
Addresslistor till i Drivet
Anmälning till av LUS arrangerade arrangemang

Mitt förslag är att vi delar frågan av vår personuppgiftshantering till tre:
1. Äldre material
2. Aktiv informering
3. Riktlinjer
Det första området täcker frågan om postregistret och dokumentarkivet. Det
andra täcker området postregister, dokumentakivet, addresslistor samt
anmälning. Det tredje gäller LUS beskrivning av sitt personuppgiftshantering.
1. Äldre material
Detta stycke handlar om äldre material i arkivet (båda digitalt samt i
pappersform). Vi kan motivera att samlar in beslutsprotokoll, årsredovisning,
årsberättelse och dyl som är inom tiden som bokföringslagen gäller. Detta
information kan vi ha hos oss och på webbsidan. Material som är äldre än tio
år tror jag inte att vi kan besvara att ha ett skäl att ha för verksamhetens skull.
Jag har varit i kontakt med AF arkiv och dom redan har liknande material från
LS och är intresserade av att inrätta ett liknande arbetssätt med oss. Mitt
förslag är att styrelsen beslutar att
[1] bjuda in AF arkiv till ett styrelsemöte under våren och inrätta ett arbetssätt tillsammans
med arkivet gällande material dem anser att vara av historiskt värde
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Det finns också en hel del personuppgifter i Drive som finns kvar som
anmälningar till olika evenemang och liknande. Mitt förslag är att styrelsen
beslutar att
[2] på slutet av verksamhetsåret rensa drive av alla anmälningar till LUS arrangerade
engagemang
2. Aktiv informering
Detta har redan gjorts under det gällande verksamhetsåret men styrelsen borde
också bestämma att i framtiden alltid aktivt informera den som fyller i
personuppgifter om dokumentet som kallas “Riktlinjer för arkivering”
3. Riktlinjer för arkivering
Daniel Kraft har under verksamhetsåret 2017/2018 skrivit ett förslag för
revidering för arkiveringsriktlinjer. Jag har uppdaterat dokumentet. Det finns
också ett beslutsunderlag. Mitt förslag är att styrelsen bestämmer att
[3] Till tinget föreslå ändringar som finns i förslaget och att bifoga underlaget i kallalsen

I tjänsten,
Lari-Valtteri Suhonen
Styrelseledamot
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