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Uppsala studentkårs ordning för
hantering av personuppgifter

Syfte
Dokumentet beskriver hur Uppsala studentkår (US) hanterar personuppgifter. Viss
hantering berör medlemmar och förtroendevalda, annan berör de som deltar i kårens
aktiviteter eller tar del av kårens service. Oavsett vilket sammanhang hanteras
personuppgifterna professionellt, diskret i enlighet med de principer som anges i
dataskyddsförordningen:
Laglighet, korrekthet och öppenhet. All personuppgiftsbehandling är laglig, korrekt
och präglas av öppenhet.

Ändamålsbegränsning: US hanterar uppgifterna på de sätt som anges det här
dokumentet.

Uppgiftsminimering: US samlar bara in de uppgifter organisationen behöver.

Riktighet: US behandlar bara riktiga och uppdaterade personuppgifter.

Lagringsminimering: US lagrar bara uppgifter så länge de behövs.

Integritet och kon�dentialitet: US sparar och hanterar uppgifterna på ett säkert sätt.

Ansvarsskyldighet: US upprättar nödvändiga interna rutiner för att garantera att
ordningen följs i hela organisationen.

Personer som har sina personuppgifter hanterade av kåren har rättigheter enligt
dataskyddsförordningen, som du kan läsa mer om nedan. Om man har frågor om
rättigheterna eller vill hävda dom kan man kontakta US organisationssekreterare och
dataskyddsombud på org.sek@uskar.se.

Läs mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndigheten.
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Rättigheter

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Om man vill veta vilka personuppgifter US behandlar om just dig kan du begära att få
en kopia av uppgifterna. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi
komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en e�ektiv hantering av
begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Man kan begära att personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen
för det angivna ändamålet har man också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga
personuppgifter.

Rätt till radering

Man har rätt att begära radering av personuppgifter om:

● Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de har samlats in eller
behandlats.

● Man invänder mot en intresseavvägning kåren har gjort baserat på berättigat
intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

● Man invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

● Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

● Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas
av.

US har rätt att neka en begäran ifall det �nns skyldigheter som hindrar oss från att
radera personuppgifter.
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Skulle kåren vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer istället
personuppgifterna blockeras från att användas till andra syften än det syfte som
hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning

Man har rätt att begära att vår behandling av personuppgifter begränsas. Om man
bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan man begära att
behandlingen begränsas under den tid kåren behöver för att kontrollera huruvida
personuppgifterna är korrekta.

Om kåren inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men
man däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga
anspråk, kan man begära att vi inte raderar uppgifterna.

Om man har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som kåren har
gjort som laglig grund för ett ändamål kan man begära begränsad behandling under
den tid kåren behöver för att kontrollera huruvida de berättigade intressen väger
tyngre än de intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har
begränsats enligt någon av situationerna ovan får kåren bara, utöver själva lagringen,
behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk,
för att skydda någon annans rättigheter eller ifall samtycke har lämnats.

Rätt till dataportabilitet.

Om kårens rätt att behandla personuppgifter grundar sig antingen på samtycke eller
fullgörande av ett avtal har man rätt att begära att få de uppgifter man har lämnat till
kåren överförda till en själv eller en annan personuppgiftsansvarig i ett allmänt använt
format så som .xls (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att
överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Rätt att göra invändningar
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Berättigat intresse:

I de fall kåren använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har
man möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla
personuppgifterna efter en sådan invändning behöver kåren kunna visa ett tvingande
berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen,
rättigheter eller friheter. I annat fall får kåren bara behandla uppgifterna för att
fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring

Man har möjlighet att invända mot att ens personuppgifter behandlas för
direktmarknadsföring. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande
marknadsföringsåtgärder (t ex via post, e-post och sms). Om man invänder mot
direktmarknadsföring kommer kåren att upphöra med behandlingen av
personuppgifterna för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av
direktmarknadsföringsåtgärder.
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Förteckning av behandling av personuppgifter

Ändamål 1: Medlemskapet

Medlemsregister. För att kunna veri�era medlemskap, t ex för att se att man är
röstberättigad vid kårvalet och för att kunna informera om kåren och
medlemsförmåner.

Behandlingar som utförs:

Lagring i  medlemsregister och delning med tredje parter såsom Studentkortet för att
de ska få erbjuda studentanpassade rabatter. De tredjepartsföretag som hjälper US att
tillhandahålla tjänster såsom tryck och distribution av kår- och nationskort tar del av
information om våra medlemmar. Hanteringen av dessa personuppgifter är särskilt
reglerad i avtal med den relevanta parten. Uppgifterna delas med Uppsala universitet
vid en kårstatus ansökan. Uppgifterna behandlas också i enkätsystemet “Survey and
report” för att kunna genomföra kårvalet. Personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats
med samtliga företag som hanterar personuppgifterna åt kåren.

Kategorier av personuppgifter vi sparar:

Namn och kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonnummer).
Personnummer, för att kunna veri�era att det är du samt för att hämta och uppdatera
folkbokföringsadress.

Laglig grund:

Enligt högskolelagen 4 kap. 14 § åligger det en studentkår att föra ett register över sina
medlemmar för att kunna genomföra kårval och söka kårstatus respektive vårt
berättigade intresse av att erbjuda våra medlemmar studentrabatter när vi delar
uppgifter med Studentkortet.

Lagringsperiod:

Uppgifterna gallras terminen efter medlemskapet upphör.
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Ändamål 2: Förtroendevalda

US sparar personuppgifter om sina förtroendevalda, det gäller interna uppdrag,
uppdrag i externa organ och studentrepresentanter.

Behandlingar som utförs:

Hantering i malilen. Lagring i kårens interna register.  Delas med tredje part ifall
uppdraget är i en annan organisation, till exempel Uppsala universitet.

Kategorier av personuppgifter vi sparar:

Namn och kontaktuppgifter (privat e-post).

Laglig grund:

Berättigade intresse av att kontakta kårens aktiva i relevanta frågor samt att kåren
behöver informera andra organisationer ifall uppdraget innebär att man företräder
kåren inom en annan organisation. Laglig grund för att förmedla
studentrepresentanternas personuppgifter är högskolelagen.

Lagringsperiod:

1 år efter att mandatperioden är över. Det i syfte att kunna bereda eventuella
arbetsintyg och andra förmåner.

Ändamål 3: Bokföring

Vi sparar personuppgifter för att uppfylla bokföringskrav och för att kunna försvara
oss mot rättsliga anspråk.

Behandlingar som utförs:

Lagring i lönesystemet och bokföringssystemet.

Kategorier av personuppgifter vi sparar:

Namn, personnummer, kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonnummer),
betalningsinformation och köpinformation (t ex vilken vara som har köpts).
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Laglig grund:

Rättslig förpliktelse, bl.a. bokföringslagen och skatteförfarandelagen.

Lagringsperiod:

7 bokföringsår efter bokföringshändelsen, därefter i syfte att kunna hantera eventuella

kvarstående reklamations- och garantiärenden upp till 10 år (allmän preskriptionstid).

Ändamål 4: Kårens tjänster

För att kunna hantera beställningar/ köp såsom bokförmedling,  bokning av Norreda,
administration av lägenhetesuthyrning och handlån.

Behandlingar som utförs:

Hantering av betalning och fakturering. Hantering av reklamations- och
garantiärenden.

Kategorier av personuppgifter vi sparar:

Namn, personnummer, kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonnummer),
betalningshistorik, betalningsinformation, köpinformation (t ex vilken aktivitet som
har beställts).

Laglig grund:

Intresseavvägning, samtycke och bokföringslagen.

Lagringsperiod:

Uppgifterna sparas i ett år för att kunna föra statistik så längre man inte behöver spara
det för bokföringen då det är 7 år. Ifall man in betalat tillbaka handlånet sparar den
informationen i 5 år för att undvika att låna ut till samma person.

Ändamål 5: Möten och handlingar
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För att möten ska kunna genomföras på bästa sätt. Namn i protokoll behövs för att
kunna visa vilka val har förrättas.

Behandlingar som utförs:

Utskick av kallelser, namn antecknade i protokoll, protokoll läggs upp på vår hemsida.
Protokoll kan även delas med banken då det behövs för att visa �rmateckningsrätt.
Fullmäktigemöten livesänds vilket gör att videoinspelningar och namn av de personer
som deltar sänds och sparas.

Kategorier av personuppgifter vi sparar:

Namn,  ämbete, ev. andra uppgifter som är av vikt för mötets natur.

Laglig grund:

Berättigade intresse av e�ektiv möteshantering.

Lagringsperiod:

Samtliga protokoll och möteshandlingar arkiveras. Sändningarna sparas på den
plattformen där sändningen skedde i två år efter sändningen.

Ändamål 6: Fallhantering

För att kårens anställda ska kunna hantera de fall det åligger denne att hantera
personuppgifter.

Behandlingar som utförs:

Mottagande av fall, kontakt med den berörda. Kontakt med myndigheter relevanta
för fallhanteringen. Uppgifterna sparas i ärendehanteringssystemet eller på mail. Ett
personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats företaget som hanterar ärendesystemet.
Statistik förs anonymt över fallen som kommer in.

Kategorier av personuppgifter vi sparar:

Namn och kontaktuppgifter, och uppgifter som personen själv uppger.

Laglig grund:
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Det berättigade intresset av att bedriva fallhantering, som en del av den
studiebevakning som åläggs en studentkår enligt högskolelagen. Samtycke i fall av
känsliga personuppgifter.

Lagringsperiod:

Max ett år efter att fallet är avslutat.

Ändamål 7: Marknadsföring med namn och bild

Behandlingar som utförs:

Publicering på sociala media, mailutskick, publicering på vår webbplats. Lagring på
bildarkivet i Google drive och hemsidan.

Kategorier av personuppgifter vi sparar:

Bilder, videoinspelningar och namn.

Laglig grund:

När vi använder dina uppgifter för att marknadsföra vår verksamhet, t ex med hjälp av
en bild, är den lagliga grunden ditt samtycke.

Lagringsperiod:

Så länge respektive verksamhet är aktuellt för att marknadsföras.

Ändamål 8: Stipendier

För att kunna hantera beredningen och utbetalningen av stipendier.

Behandlingar som utförs:

Uppgifterna tas emot genom formulären på kårens hemsida varefter de sparas på
kårens drive och behandlas av kansliet och kommittén. Kontoinformation begärs bara
av de som får stipendiet.
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Kategorier av personuppgifter vi sparar:

Namn, personnummer, kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonnummer),
kontouppgifter samt övriga uppgifter sökande delar med kåren.

Laglig grund:

Samtycke och bokföringslagen.

Lagringsperiod:

Uppgifterna raderas så snart stipendien är färdigt utbetalt.

Ändamål 9: Studentboet

Studentboet hanterar personuppgifter för användare som registrerar sig på hemsidan,
för studenter som söker juridisk rådgivning, för personer som söker tjänster inom
projektet och personer som kontaktar Studentboet via mail.

Behandlingar som utförs:

Juridisk rådgivning: Uppgifterna hanteras av Studentboet för att kunna besvara
frågorna eller skickar dem vidare till handläggare på Hyresgästföreningen. Studentens
personuppgifter och en sammanställning av fallet skickas då till Hyresgästföreningen.
Statistik förs anonymt över fallen som kommer in.
Annonser: Inskickade annonser som granskas och där kompletterande material
behövs, t.ex. ett inskickat hyreskontrakt, publiceras. Annonsörens information förs in
i ett register över godkända annonsörer och mailet plockas bort.

Kategorier av personuppgifter vi sparar:

Namn, personnummer, kontaktuppgifter.

Laglig grund:

Samtycke.

Lagringsperiod:
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När fallet avslutats tas mailkonversationen och övrig information bort. Inaktuella
annonser raderas årligen. Annansörskonton raderas max tre år efter att de slutar
användas.
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