GDPR policy för FB-kvalitet
FB-kvalitet är ett nätverk av folkhögskolor som genomför gemensamma och/eller skolspecifika
enkätundersökningar inom ramen för folkhögskolornas statsbidragsberättigade
folkbildningsverksamhet.
De vägledande principerna för personuppgiftsbehandling är laglighet, ändamålsbegränsning,
uppgiftsminimering, korrekthet, lagringsminimering samt integritet och konfidentialitet (se
förordningens kapitel 2, artikel 5). FB-kvalitet, dess medlemmar och administratörer, ska behandla
förekommande personuppgifter enligt dessa principer.
Övergripande ansvar för att GDPR och dessa principer tillämpas inom FB-kvalitet har
Ledningsgruppen.

Inventering av förekommande personuppgifter
Personuppgifter kan i princip förekomma på fem olika områden inom FB-kvalitets verksamhet:
a. Konton 30168 innehåller skolornas alla gemensamma enkäter sedan starten 2006. Alla
enkätsvar är anonyma. Men i alla enkäter förekommer frågor med fritextsvar. I dessa svar
kan identifierbara personer omnämnas, även om det inte är avsikten med fritextfrågan.
b. Konto 31532 innehåller administrativa enkäter som inbjudningar att delta i enkäter, länkar
till enkäter och enkäter för val av Ledningsgruppen. Därutöver har olika undersökningar då
och då genomförts för RIO och FSO i folkhögskolefrågor. I alla dessa enkäter förekommer
svarslistor med uppgift om vilka personer som inbjuds att svara. Och varje svar kan därför
relateras till enskild person, representerande en viss folkhögskola.
c. Varje medlemsskola har ett eget konto inom FB-kvalitet. På det egna kontot härbärgeras
egna lokala enkäter. Skolan avgör själv vilka enkäter man vill genomföra och hur de är
designade. Både avsiktliga och genom fritextsvar oavsiktliga personuppgifter kan förekomma
i dessa enkäter på dessa konton.
d. Resultatfiler från de gemensamma enkäterna finns på ett gemensamt Google Drive-konto för
alla medlesskolor. Filerna finns även på Folkbildningsnätet för de skolor som har kvar FC. Inga
personuppgifter förekommer normalt sett i dessa filer.
e. Medlemsregistret för FB-kvalitet innehåller uppgifter om skolornas kontaktpersoner i FBkvalitet; en eller två personer. Inaktuella kontaktpersoner raderas. Registret hanteras av
Tage Johansson. Stefan Lauffs har även tillgång till registret.

Ansvar, säkerhet och avvägningar
Här klargörs ansvar för förekommande personuppgifter inom FB-kvalitet, samt för skydd och
säkerhet för dessa uppgifter och gallring av uppgifter.

Konto 30168
Administrativa eller fullständiga rättigheter till konto 30168 har endast Stefan Lauffs och Tage
Johansson. Raderingar eller anonymisering av enkätsvar kan endast göras av dem. Alla medlemmar
har läsbehörighet till alla enkäter på kontot.
Eventuell förekomst av olämpliga personuppgifter i fritextsvar kan inte upptäckas centralt av
administratörerna på grund av mängden fritextsvar. Ansvarat att granska den egna skolans enkätsvar
och att vid behov begära justering/radering måste åläggas respektive skola. Detta lokala ansvar skall
framgå av licensavtalet mellan enskild skola och FB-kvalitet.
Konto 31532
Administrativa eller fullständiga rättigheter för konto 31532 har endast Stefan Lauffs och Tage
Johansson. De ansvarar för kontots skydd och för att förekommande personuppgifter inte sprids.
Avtal om personuppgiftsbiträde tecknas med Stefan Lauffs och Tage Johansson. Avtalet med Stefan
Lauffs innefattar även ett underavtal med FS-data för FB-kvalitets hemsidor.
Gallring av kontots enkäter bör ske efter 10 år, om inte historiska skäl talar för att de bör bevaras
längre tid.
Medlemsskolornas egna konton
Administrativa eller fullständiga rättigheter till respektive konto har skolans första kontaktperson,
samt de personer som hen ger behörighet till kontot. Stefan Lauffs och Tage Johansson har också
behörighet till dessa konton.
Respektive skola ansvarar för förekommande personuppgifter på det egna kontot. Detta ansvar
framgår av skolans licensavtal med FB-kvalitet.
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