INTEGRITETSPOLICY
ÄNDAMÅL
För att Intize ska kunna bedriva mentorskapsverksamhet är insamling av vissa personuppgifter
nödvändig. De uppgifter som samlas in när du ansöker om att få ta del av vår verksamhet och/eller
våra event, samt i vilket syfte de används, finner du nedan. Utöver vad som står beskrivet där gäller
också att vi alltid samlar in kontaktuppgifter i form av namn, mail och telefonnummer när du ansöker
om att få hjälp, alternativt få hjälpa till, med matematik.
Seniormentorskapet - För dig som studerar på högskolenivå och vill bli mentor samlar vi in uppgifter
om kön, vad du studerar och vilken årskurs du går i för att kunna presentera i våra statistikrapporter
när vi ansöker om bidrag. Dessa uppgifter presenteras aldrig tillsammans med dina personuppgifter
och kan således inte kopplas till dig av en tredje part. Du blir även tillfrågad om du vill läsa vår
högskolekurs, Matematik och Samhälle, i vilket fall vi också samlar in uppgifter om ditt
personnummer och CID (om du läser på Chalmers) för att kunna registrera dig på kursen och se till
att du har tillgång till Matematiska vetenskapers lokaler.
Juniormentorskapet - För dig som studerar på gymnasienivå och vill bli mentor samlar vi in uppgifter
om din gymnasieinriktning, årskurs, skola och kön för att använda i våra statistikrapporter när vi
ansöker om bidrag. Dessa presenteras aldrig i samband med dina personuppgifter och kan således ej
kopplas till dig av en tredje part. Utöver det blir du också ombedd att värdera din upplevda förmåga
inom matematik för att vi lättare ska kunna para ihop dig med rätt adeptgrupp.
Adeptansökan - För dig som studerar på högstadie- eller gymnasienivå och vill få hjälp med
matematik samlar vi in uppgifter om din årskurs, skola, kön och bakgrund som vi använder i våra
statistikrapporter när vi ansöker om bidrag. Dessa presenteras aldrig i samband med dina
personuppgifter och kan således ej kopplas till dig av en tredje part. Utöver det blir du också ombedd
att besvara frågor om din upplevda matematiska förmåga och vilken matematik du studerar för
tillfället, för att lättare kunna para ihop dig med rätt mentorsgrupp.
Eventanmälningar - När du ansöker om att delta på ett av våra event samlar vi in uppgifter om ditt
namn och ev. allergi/specialkost för att kunna anpassa den mat vi erbjuder efter dina behov.

RÄTTIGHETER
För dig som har uppgifter registrerade hos Intize gäller att:
●
●

Den registrerade har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilka
uppgifter som finns registrerade om denne.
Intize är skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga,
ofullständiga eller missvisande.

●

Den registrerade har rätt att på begäran få alla sina personuppgifter raderade.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
Intize lagrar personuppgifter på Google Drive. Endast individer i ledningsposition på Intize har tillgång
till personuppgifterna. Med detta åsyftas personer som ingår i Verksamhetsgruppen, Styrelsen och
Valberedningen.
Intize lämnar aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part.
Personuppgifter raderas efter max 3 år.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Den ideella föreningen Intize är personuppgiftsansvarig.
Kontaktuppgifter:
Telefon - 0734 48 28 05
Mail - va@intize.org
Address - Hugo Grauers Gata 3B

