AVTALSVILLKOR FÖR PERSONUPPGIFTER HOS
STUDENTKÅREN I SUNDSVALL, GDPR

***

Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den registrerade få information när dennes
personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när
uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det. GDPR ställer upp vissa krav på vilken
information som ska tillhandahållas den registrerade.

***

1.

BEGREPP

Begrepp
Personuppgift

Betydelse
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt
kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Med ”Personuppgifter” avses således varje upplysning som avser
en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en
identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt
kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett
namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller
online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika
för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska,
psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Registrerad

Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person
som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i
ett register.

Personuppgiftsbehandling En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande
personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej
– såsom insamling, registrering, organisering, strukturering,
lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning,
användning, utlämning genom överföring, spridning eller
tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande,
begränsning, radering eller förstöring.

2.

AVTALSVILLKOR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personuppgifter i form av
olika upplysningar som avser att identifiera dig som person. Detta rör sådant som
personnummer, namn, adress, och kontaktuppgifter. Syftet med behandlingen av dina
personuppgifter är att kunna registrera ditt medlemskap, samt sprida information om
årsmöten, kårmöten och annat som vi, enligt stadgarna ska informera om, men också ge
information om annat som ligger i studenternas och Studentkårens intressen.
Vi har fått dina uppgifter från dig i samband med att du blev medlem i Studentkåren.
Tillhandahållandet av dessa uppgifter är en förutsättning för att sprida information, men också
för att kunna identifiera vilka som är medlemmar. De uppgifter som inte lämnas av dig
tillhandahålls av Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att
behandla dina personuppgifter är avtal med Studentkåren i Sundsvall. Dina uppgifter kommer
att sparas under tiden som du är medlem i Studentkåren i Sundsvall.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Mittuniversitetet i Sundsvall, samt de
personuppgiftsbiträden som vi använder för att kunna hantera uppgifterna och utföra våra
tjänster och skyldigheter gentemot dig som medlem i Studentkåren. Vi kan även komma att
dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/ESS.
Personuppgiftsansvarig är Studentkåren i Sundsvall, studentkaren@sks.miun.se (889201–
1258). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig,
för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, samt för
att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att
kontakta oss på studentkaren@sks.miun.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
3. AVTAL MED STUDENTKORTET
Genom att betala medlemsavgiften godkänner jag att de uppgifter jag lämnar förs över
till Studentkortet i Sverige AB i syfte att användas för att skicka mitt Studentkort samt
information om studentrelaterade rabatter och förmåner.
4. UPPGIFTER TILL STUDENTKÅREN VIA ANNAT MEDIUM
Studentkåren i Sundsvall använder sig av Googles tjänster för e-post, kalender,
formulär/enkäter och molntjänst för att lagra dokument. Detta regleras i ett avtal mellan
Studentkåren i Sundsvall och Studentkåren i Östersund i enlighet med de krav som framgår av
Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

