
  fastställd LÖ 2019-05-25--26 

 

 

IT-policy för funktionärer i Svenska Lottakåren 

 

 
IT-policy för Svenska Lottakårens funktionärer 
Riksförbundet Sveriges lottakårer 

 

Definitioner 

Riksförbundet Sveriges lottakårer benämns nedan: “Svenska Lottakåren”, ”Föreningen”. Funktionärer 

benämns nedan: “Funktionär” ”Du”, ”Dig”, eller ”Ditt”, ”Dina”. 

 

Funktionär definieras som medlem som åtagit sig ett uppdrag inom organisationen, eller på 

organisationens vägnar. T.ex. funktionär i en lottakår, instruktör, medlemsrådgivare, medlem i 

arbetsgrupp samt överstyrelse. 

 

Grundläggande information 

Policyn omfattar samtliga IT-system (hantering och lagring av data) tillhandahållna av Föreningen. 

 

Det är inte tillåtet att med hjälp av Föreningens IT-system inklusive programvaror och e-post, söka 

efter, sprida, lagra eller på annat sätt hantera rasistisk information, pornografiskt material eller illegal 

information. Det är även viktigt att nyttjande av Föreningens IT-resurser görs på sådant sätt att 

Föreningens namn, anseende och goda rykte bibehålls. 

 

IT-utrustning 

 

Med IT-utrustning omfattas t.ex. dator, surfplatta, mobiltelefon samt annan teknisk utrustning. 

Om IT-utrustning ställts till Ditt förfogande är de arbetsredskap och ägs till alla delar av Svenska 

Lottakåren.  

 

Privat användning av IT-utrustning och telefoni är i rimlig omfattning tillåten. Privat användning som 

innebär en extra samtalsavgift eller donation är dock inte tillåten. Exempel på sådan användning är 

köp av SMS-biljetter, telefonröstning eller dylikt. 

 

Du har rätt att ladda ned appar samt installera programvaror på datorer, surfplattor och mobiler under 

förutsättning att detta inte innebär en kostnad för Föreningen och att dessa inte skadar utrustningen 

eller innebär en säkerhetsrisk. Föreningen äger alla appar och programvaror, det vill säga även de 

Du köper privat. 

 

Om Du förlorar utrustning tillhandahållen av Svenska Lottakåren, genom till exempel stöld, ska Du 

omgående rapportera det till kansliet. Innehåller utrustningen personuppgifter ska det särskilt 

meddelas. 

 

E-post 

När Du kommunicerar från en e-postadress kopplad till en av Svenska Lottakårens domännamn (t.ex. 

svenskalottakaren.se) representerar Du Föreningen och vår verksamhet.  

 

Av säkerhetsskäl ska personuppgifter behandlas med respekt. Det är viktigt att personuppgifter som 

tagits emot eller skickats inte sparas längre än nödvändigt. Det är inte tillåtet att sprida 

personuppgifter via e-post till flera än de som berörs. Det är inte heller tillåtet att skicka spam eller 

dylikt från Föreningens e-post. 
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Privat användning av e-postkontot är tillåten i rimlig omfattning. 

Föreningen har alltid rätt att läsa e-post som har tagits emot av eller skickats från Föreningens e-

postadresser. 

 

Gällande inkomna mejl som lagras i inkorgen, ska mejl innehållande personuppgifter som inte längre 

behövs eller är relevanta för ändamålet raderas löpande. 

 

Mejl äldre än tre år raderas ovillkorligen med automatik. 

 

Hantering av personuppgifter 

All hantering av personuppgifter ska ske i enlighet med Svenska Lottakåren integritetspolicy och 

rådande lagstiftning. Med ”personuppgift ” avses varje upplysning som avser en identifierad eller 

identifierbar fysisk person. Med detta menas uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en 

fysisk person som är i livet, exempelvis namn, personnummer, telefonnummer, IP-nummer, e-

postadress eller bild och ljud. 

 

Misstänker Du att Föreningens integritetspolicy har åsidosatts ska Du omgående kontakta kansliet. 

Vid hantering av personuppgifter som sker över e-post är det viktigt att spridningen av dessa 

begränsas. Det är därför av största vikt att Du inte skickar e-post innehållande personuppgifter till 

obehöriga. Personuppgifter som inte är nödvändiga för mottagaren måste således anonymiseras. 

 

Lagring och säkerhetskopiering 

De dokument som Du använder och skapar inom ramen för verksamheten ska sparas på den 

molntjänst (t.ex. mejl) som tillhandahålls av Svenska Lottakåren. Lokal lagring på IT-utrustning ska 

inte sparas längre än nödvändigt. 

 

Vid upphörandet av åtagande 

När Du avslutar Ditt åtagande i Svenska Lottakåren ska Du återlämna eventuell tilldelad IT-utrustning 

som tillhandahållits av Föreningen. Du kommer inte längre ha tillgång till e-post och interna IT-

system. Föreningen har i samband med detta rätt att gå igenom korrespondens till och från samtliga 

enheter samt annan information som finns lagrade på dessa. 

 

Vid överträdelse av policyn 

Om Du på något sätt agerar i strid med denna policy eller på annat sätt åsidosätter Svenska 

Lottakårens integritetspolicy kommer överträdelsen att noteras. En överträdelse kan leda till varning 

alternativt uteslutande ur Föreningen.  

 

Fastställande av policy 

Denna policy kan komma att uppdateras. Den senaste versionen kommer alltid att finnas på vår 

webbplats. 
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