
Vad lagrar vi: 
Vi i LiTHeEl hanterar inte så mycket eller allvarliga personuppgifter men 
det är ändå viktigt att vi följer denna förordning.  
Det vi lagrar på er är: 

-        Namn 
-        Efternamn 
-        Klass och program 
-        LiU-id 
-        När ni betalade avgiften 
-        Ifall säkerhetsutbildning är gjord och kontrakt påskrivet 
-        Hur många hotellplatser ni betalar för 
-        När ni blev medlemmar 

Vi lagrar dina uppgifter 3 år från det att du inte längre är medlem. Detta för att veta ifall 
du är en ny medlem eller inte, ifall du blir medlem igen. 

Hur vi hanterar uppgifterna: 
I detta nu lagras uppgifterna i ett Excelark.  Ett mål finns dock att göra en databas eller 
någon form av mer automatiserat system. Inget är för tillfället krypterat då vi inte 
hanterar känsliga personuppgifter. Dock om vi skulle upptäcka att det behövs så kommer 
vi att kryptera dessa. De enda som har tillgång till uppgifterna är styrelsen. Vi 
meddelar även Gustav Knutsson, på ITN LiU, vilka medlemmar vi har och ger ut deras 
LiU:idn så att medlemmarna kan få tillgång till Verkstaden. 

Dina rättigheter: 
Du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har 
också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa 
behandlingen av dina personuppgifter. Vår behandling av dina personuppgifter är 
baserad på ditt samtycke vid medlemskapets start. Du har rätt att när som helst ta 
tillbaka samtycket. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande 
behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke. Ifall en radering begärs 
eller utförs har LiTHeEl 10 arbetsdagar på sig att utföra detta och då kommer alla 
uppgifter vi har på den berörda personen att tas bort. Dock kommer inte personen i fråga 
kunna ha åtkomst till verkstaden och andra medlemsförmåner då detta kräver att 
LiTHeEl har tillgång till personuppgifterna.  

Övrig inloggning: 
För inlogg på vår hemsida, litheel.org, används LiU:s CAS inloggning. Det som lagras är 
endast användarnamnet ni loggar in med, alltså ert LiU:ID. Här hanterar alltså vi inga 
lösenord eller övriga uppgifter.  


