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Medlemmars personuppgifter
Chalmers Robotförening (CRF) behöver lagra vissa personuppgifter om dess medlemmar. I
detta dokument redogörs vilka dessa uppgifter är och av vilka anledningar de samlas in.
Personuppgift

Används till

För- och efternamn

●
●
●

Identifiera medlemmar
Accessrapportering*
Unga Forskare**

Personnummer

●
●
●

Accessrapportering*
Åldersundersökning
Unga Forskare** (Ålder)

Adress

●
●

Accessrapportering*
Unga Forskare**

Telefonnummer och E-post

●
●
●

Accessrapportering*
Unga Forskare**
Kontaktinformation för medlemmar som
arbetar på- och förvarar sina projekt på
CRF

Sektionstillhörighet

●
●

Accessrapportering*
Undersökning av vilka sektioner som
söker sig till CRF

●
●

Nyhetsbrev
Eventuell annan kommunikation

Mailkonversationshistorik

*Accessrapportering innebär att vi rapporterar medlemmens personuppgifter till Chalmers Studentkår
som sedan kan utfärda access till CRF:s lokal på medlemmens kårkort.
**Unga Forskare (https://ungaforskare.se/) är ett ungdomsförbund CRF är medlem i. Förutsatt att vi
uppfyller kraven som ställs på föreningar av Unga Forskare får vi varje år ett bidrag som vi kan använda
till att utveckla verksamheten. Andra personuppgifter

Andra personuppgifter
Utöver de grundläggande personuppgifterna vi samlar in om alla medlemmar kan vi ibland
behöva samla in fler uppgifter såsom allergier eller t.ex. tröjstorlek när vi anordnar evenemang.
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Kommunikation
Genom att skriva upp sig som medlem på CRF går man med på att ta emot nyhetsbrev och
liknande från föreningen. Samt att i vissa fall bli kontaktad gällande t.ex. förvaring av projekt i
lokalen.

Lagring
Personuppgifter lagras som mest ett år efter avslutad relation mellan personen och CRF.
Personuppgifter lagras för tillfället endast på CRF:s Google Drive. Denna är lösenordsskyddad
och kan endast kommas åt av CRF:s sittande styrelse.

Uthämtning eller radering av personuppgifter
Medlemmar kan när som helst begära att få de personuppgifter CRF lagrar om dem uthämtade.
Läs mer på avsnittet Kontakt.
Om en medlem vill gå ur CRF kan man begära att få sina personuppgifter raderade. Läs mer på
avsnittet Kontakt.

Kontakt
Om man som medlem av någon anledning vill kontakta CRF angående frågor om
personuppgifter går detta att göra via vår email info@chalmersrobotics.se eller genom att prata
med en styrelsemedlem på plats i lokalen.

