GDPR - ID-kort
Personinformationen som används
Hämtas från databasen db_skolisdb och är följande uppgifter:
Elever

Födelsedata från fält med helt personnummer
För och efternamn
Klass
Adress och telefon (endast för verifiering av rätt elev)
Användarnamn
Skola
Epostadress på @edu.sundsvall.se
Personal

Födelsedata från fält med helt personnummer
För och efternamn
Anställningstittel
Adress och telefon (endast för verifiering av rätt personal)
Användarnamn
Skola
Epostadress på @edu.sundsvall.se

Uppgifter som sparas
Är foton på Elever och Personal och sparas på M:\SGY\ID-kort\cardPresso\Foton
Samt information om skapade ID-kort som sparas i databasen:
KortID
KortTyp
Klass/Anställningstittel
AnvändareID
Förnamn
Efternamn
Födelsedata
Giltighetstid
Datum skapat
KortID på magnetremsan

På ID-kortet finns följande information
Foto, Förnamn, Efternamn, Klass eller Titel, Födelsedatum, Kort-ID
Användarnamn (enbart QR koden)

Vem som har access till informationen
Access till informationen innehas av vaktmästare med gemensamt konto till databasen utan
individuell loggning i databas eller programmet för ID-kort men med egna konton på
domänen.
Service Center IT bör kunna spåra vem som är inloggad på den dator när databasen accessas
och på så sett kunna se vem som t.ex. skapat ett enskilt ID-kort.
Den som är inloggad när ett foto tas står som ägare på filen så där kan man se vem som tog
bilden.
Vid utskrift av ID-kort sparas information i databasen. Man kan även se i programmet vilka
ID-kort som är skapade för enskilda Elever/Personal.

Möjliga risker i dagsläget
Då accessen till databasen sparas i Windows inställningar på datorn kan ett databasverktyg
som t.ex. en SQL viewer användas för att läsa och skriva direkt i databasen.
Inloggningsuppgifter till databasen sparas idag i en manual på M:\SGY\IDkort\cardPresso\Manual där beskrivning finns för att sätta upp programvaran för ID-korten.
Med vilka man kan komma åt databasen från annan dator.
Alla foton på samtliga elever och personal kan för dem med behörighet enkelt kopieras och
spridas då de sparar på en nätverksdrive.
Möjlighet till att skapa ID-kort med egen information som ej hämtas från databasen finns.

Rutiner som i dagsläget saknas
Ingen signering görs längre vid fotografering och utlämning av ID-kort.
Inga borttappade ID-kort loggas längre.
Inga ID-kort tas tillbaka när elever och personal slutar.
Inga gamla foton och information om ID-kort raderas.

Förslag på möjliga ändringar
Nerlåst dator som bara kan starta CardPresso när den startas och aktiverad loggning av
användning av CardPresso med individuella inloggningsuppgifter i programmet.
Användande av skrivplatta via USB för signering av godkännande av hantering av fotot till
ID-kortet med signaturen sparad som bild samt utskriven på ID-kortet.

