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Policy för informationssäkerhet
Syfte
Vi värnar om medlemmarnas integritet. Alla ska kunna känna sig trygga när de anförtror oss sina
personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning
och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara medlemmarnas rättigheter och integritet.
Syftet med den här policyn är att medlemmar, anställda och funktionärer ska få veta hur vi behandlar
personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar
samt hur medlemmar, anställda och funktionärer kan ta tillvara sina rättigheter.

Bakgrund
En säker informationsförsörjning är avgörande för att Föreningen ska uppnå verksamhetsmålen.
Informationssäkerhet är den samlade effekten av organisatoriska, administrativa och tekniska
åtgärder som vidtas för att skydda informationstillgångar. Informationssäkerheten omfattar samtliga
föreningens informationstillgångar.
Alla som hanterar informationstillgångar har ett ansvar för informationssäkerheten. Styrelse och
verksamhetschef har ett ansvar att kommunicera och verka för en god informationssäkerhet.
Samtliga anställda och funktionärer ska vara uppmärksamma på och rapportera händelser som kan
påverka informationssäkerheten.
Informationssäkerhet utgår från ett strukturerat, förebyggande, långsiktigt, kostnadseffektivt och
riskbalanserat säkerhetstänkande och med ett tydligt stöd från Föreningens ledning.

Definition av informationssäkerhet
Med informationssäkerhet menas att informationen är konfidentiell, korrekt och tillgänglig så att rätt
information är tillgänglig för rätt person när den behövs, men inte för någon obehörig. Med
informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat
och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer. En informationsmängd avser information
som är avgränsad för ett visst ändamål.

Roller och ansvar
Styrelsen har det övergripande ansvaret för informationssäkerheten. Informationssäkerhetsansvarig
utses av styrelsen och har ansvar för samordning av informationssäkerhetsarbetet.
Verksamhetschefen har ansvar för den verksamhet som aktuellt informationssystem stödjer och
utser medarbetare som ansvarar för användningen av informationssystemet.
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Samtliga informationssystem ska vara identifierade och förtecknade i registerförteckning.
Regelbundna säkerhetsbedömningar ska genomföras för Informationssystemen.
All personal ska regelbundet få utbildning inom informationssäkerhet.
Medarbetarna ska iaktta försiktighet i sin användning av viktig och känslig information,
exempelvis i e-post och andra meddelandetjänster.
Rutiner ska finnas för incidentrapportering avseende informationssäkerhet.

Lidköping den 22 maj 2018

Peter Gibson
Ordförande Friskis&Svettis Lidköping

