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Angående

Komplettering till konsekvensbedömning avseende dataskydd Distanstentamen C 2020-0688

Bakgrund
Den 17 april 2020 genomförde Chalmers en konsekvensbedömning avseende dataskydd
(”DPIA”) för s.k. distanstentamen, dnr. C 2020-0688. Efter genomförd DPIA har Chalmers
identifierat omständigheter, samt mottagit synpunkter från studenter, som föranleder en
komplettering av bedömningen.

Komplettering
”Tentavakter”
I bedömningen anges att: ”De som har tillgång till videomaterialet i realtid för respektive tenta är
lärare/examinator och utvalda doktorander”. Eftersom det rör sig om en sådan stor mängd
studenter som ska bevakas behöver Chalmers även ta hjälp av andra anställda än lärare och
doktorander för respektive kurs.

Studenter ser varandra – risk för inspelning
I bedömningen uttrycks inte att studenter i varje tenta-/Zoom-grupp kommer att kunna se
varandra under tentan och genom egna tekniska verktyg kan välja att spela in andra studenter.
Detta har även uppmärksammats särskilt genom synpunkter från studenter till dataskyddsombud.

Distanstentamen i Chalmers lokaler
I bedömningen beaktas inte att Chalmers även erbjuder studenter möjligheten att genomföra
tentan i Chalmers lokaler.
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Bedömning och riskanalys
”Tentavakter”
I och med att andra anställda på Chalmers, utöver lärare/examinator och doktorand, kommer
användas som ”tentavakter” sker visserligen en utvidgning av den krets som ges tillgång till
materialet. Samtidigt är det inte en så pass stor krets att det påverkar bedömningen i någon större
utsträckning. Endast lämplig personal inom Chalmers utses och i fall där detta är nödvändigt.
Dessa personer kommer, i likhet med lärare och doktorander, ges tydliga instruktioner kring hur
bevakningen får ske.

Studenter ser varandra – risk för inspelning
Det går inte att stänga av funktionen i Zoom som gör att studenter i samma tenta-/Zoom-grupp
kan se varandra under tentan. Inspelningsfunktionen i Zoom kommer dock att vara avstängd
men det går inte att utesluta att en student, med ”ont uppsåt”, använder egna tekniska hjälpmedel
för inspelning.
Det bildmaterial som i sådana fall spelas in kan uppfattas som integritetskänsligt för studenten.
Chalmers bedömer dock riskerna för att den här typen av inspelning sker som liten och den
faktiska skadan för studenten som förhållandevis begränsad, bl.a. mot bakgrund av att studenten
befinner sig i neutral miljö och/eller med blurrad bakgrund. Inget tal förekommer heller från
studentens sida (endast i break-out room). Vidare rör det sig om ett begränsat antal studenter i
varje tenta-/Zoom-grupp (maximalt 49 stycken). För att hantera risken har Chalmers uttryckligen
förbjudit den här typen av inspelning i en uppdatering av tentamensinstruktionerna och stängt av
möjligheten för studenter att spela in i Zoom.
Chalmers har även gjort en konsekvensanalys avseende denna omständighet, se nedan.

Distanstentamen i Chalmers lokaler
För de studenter som inte vill, eller har möjlighet, att genomföra distanstentamen hemma står
Chalmers lokaler till förfogande. Detta ger de studenter som t.ex. inte känner sig bekväma att
sitta i sin hemmiljö, trots neutral miljö och/eller blurrad bakgrund, eller studenter som har andra
personer hemma som riskerar att uppfattas genom ljudupptagning, att sitta i Chalmers lokaler.
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Hotbild 4

Studenter spelar in andra studenter

Beskrivning av

Studenter använder tekniska hjälpmedel på egen dator (Chalmers har

händelseförlopp:

stängt av funktionen i Zoom) för att spela in andra studenter i samma
tenta-/Zoom-grupp.

Beskrivning av
konsekvenser:

Kränkning av registrerades personliga integritet.
Otillåten personuppgiftsbehandling (förutsatt att materialet används för
kommersiella syften).
Skadeståndsanspråk från enskild individ.
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Göteborg den 29 april 2020

David Schreiber
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