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Fysikteknologsektionen
Behandling av personuppgifter

Självdeklaration

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för organisationen är Fysikteknologsektionen, vidare benämnt sektionen. För att n̊a
sektionen kan man mejla styret@ftek.se, alternativt skicka brev till Fysikgränd 3, 412 96 Göteborg.

Varför dina uppgifter samlas in

Som nybliven student p̊a Chalmers kommer din första tid best̊a av en mottagning p̊a fyra veckor som är
fullpackade med aktiviteter i m̊an att du ska lära känna nya kompisar och skolan. Du som börjar läsa Teknisk
fysik och Teknisk matematik kommer vara en del av Fysikteknologsektionen; därmed samlas dina uppgifter in
med m̊alet att ge dig den bästa möjliga mottagning. Uppgifterna samlas in via den s̊a kallade självdeklarationen.

Hur dina uppgifter används

Självdeklarationen i sin helhet hanteras enbart av sektionens mottagningskommitté, FnollK. Med de uppgifterna
du ger ut kommer FnollK f̊a en bild av vem du är som person och vad som skulle göra mottagningen oförglömlig
för dig. Till sitt förfogande har Fnollk phaddergrupper som kommer f̊a ta del av kontaktuppgifter och eventuella
allergier. En phaddergrupp best̊ar av äldre elever och nyblivna likasinnade studenter som du blir tilldelad utefter
den bild som blir beskriven för FnollK.

Uppgifterna raderas en vecka efter mottagningens slut. Om man är intresserad av att själv spara sina svar
kontaktar man fnollk@ftek.se innan dess.

Dina rättigheter

När sektionen lagrar dina uppgifter har du ett flertal rättigheter som du kan läsa om nedan. Vid fr̊agor är du
alltid välkommen att kontakta styret@ftek.se.

• När som helst kan du begära ett utdrag av vilka uppgifter sektionen har om dig.

• Vid personuppgiftincidenter, exempelvis dataintr̊ang, som kan medföra komplikationer för dig är sektionen
skyldig att informera dig om dem.

• Du har rätt att p̊apeka felaktigheter i sektionens uppgifter om dig och f̊a dem uppdaterade.

• Genom att kontakta sektionen kan du begära f̊a dina personuppgifter raderade.

• Uppgifterna samlas in med ett eller flera ändam̊al. P̊a din begäran kan ändam̊alen begränsas.

• I vissa fall används intresseavvägning som laglig grund för hantering av personuppgifter. Du har rätt att
invända dig mot intresseavvägningen.

• Inom Sverige kan man kontakta Datainspektionen med klagom̊al p̊a hur personuppgifter behandlas.
Vänligen kontakta styret@ftek.se innan s̊a försöker sektionen tillgodose dina önskem̊al.
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https://ftek.se/FnollK/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/rattslig-grund-for-personuppgiftsbehandling/
https://www.datainspektionen.se/

