Personuppgiftspolicy för Juridiska Föreningen
1. Bakgrund och syfte
Genom att teckna ett medlemskap genom www.studentlund.se går du som student med i Juridiska
Föreningen som är studentkåren vid Juridiska Fakulteten i Lund, en nation som är ansluten till
Kuratorskollegiet1 och Akademiska Föreningen. Du blir alltså medlem i tre studentorganisationer och får
därigenom tre olika medlemskap. Studentlund är samarbetet mellan studentkårerna vid Lunds Universitet,
2
studentnationerna som är anslutna till Kuratorskollegiet och Akademiska Föreningen.
Syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett öppet och transparent sätt visa hur Juridiska
Föreningen behandlar personuppgifter. I och med ett medlemskap genom www.studentlund.se kommer
Juridiska Föreningen att samla in och behandla personuppgifter om den enskilde i syfte att administrera
ditt medlemskap och så att du på bästa möjliga sätt ska kunna ta del av Lunds studentliv.
Juridiska Föreningen tar den personliga integriteten på allvar och syftet med denna datapolicy är att
säkerställa att de personuppgifter som behandlas av Juridiska Föreningen endast används för avsedda
ändamål, samt att de enskilda skyddas mot obehörig åtkomst och användning av deras personuppgifter.
Bestämmelserna i den här personuppgiftspolicyn gäller behandlingen av personuppgifter i både
medlemsregister, databaser, ärende- och dokumenthanteringssystem, men också ostrukturerat material i
form av t.ex. text i ordbehandlingsprogram och på internet, bilder samt e-post. Den här policyn beskriver
den information Juridiska Föreningen behandlar, vilka som har rätt att ta del av medlemsinformationen
samt vilka rättigheter den registrerade har i samband med behandling av personuppgifter.
Denna personuppgiftspolicy har antagits av Juridiska Föreningens styrelse.

2. Definitioner
Med personuppgift menas i den här personuppgiftspolicyn all slags information som direkt eller indirekt kan
hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på detta kan vara namn, kontaktuppgifter eller
personnummer.
Med känslig personuppgift m
 enas sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller
filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.
Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.
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Kuratorskollegiet (“KK”) är samarbetsorganet för samtliga studentnationer vid Lunds Universitet med undantag av Smålands
nation. Smålands nation står alltså utanför Studentlundssamarbetet. En medlem i Smålands nation får bli medlem i en
studentnation som är ansluten till Kuratorskollegiet och en del av Studentludssamarbetet.
2

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) och Lunds Doktorandkår (LDK) står utanför Studentludssamarbetet.

Behandling av personuppgifter är varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter
t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, ändring, återvinning, inhämtande,
användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter,
sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.
Personuppgiftsansvarig är den juridiska personen, i det här fallet den enskilda kåren som behandlat
personuppgifter i sin verksamhet, den som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och hur de ska
användas.
Personuppgiftsbiträde ä r alltid någon utanför den egna organisationen som på uppdrag av den
personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter, dock endast i enlighet med instruktioner från
denne. Ett skriftligt avtal som reglerar förhållandet mellan personuppgiftsbiträdet och den
personuppgiftsansvarige måste finnas där säkerhetsåtgärderna vid behandlingen av personuppgifter
regleras. Exempel på de personuppgiftsbiträdena som används är medlemssystemet Upright,
Terminsräkningsföreningens presidium som administrerar medlemsskapet samt det tryckeri som trycker
anmodningar till event samt kårtidningen Dissidenten.
Med medlem avses den som i enlighet med Juridiska Föreningens stadga är att anses som medlem i
densamma.
Med medlemskap avses medlemskap tecknat genom www.studentlund.se i Juridiska Föreningen, en
studentnation och Akademiska Föreningen.
Med medlemsorganisation avses Juridiska Föreningen i Lund (org. nr 845001-1732).
Med studentnation a vses de studentnationer vid Lunds Universitet som är anslutna till Kuratorskollegiet:
● Östgöta nation (org. Nr 262000-0824);
● Västgöta nation (org. nr 262000-0725);
● Lunds nation (org. nr 262000-0857);
● Malmö nation (org. nr 262000-0865);
● Helsingborg-Landskrona nation (org. nr 262000-0873)(Helsingkrona nation);
● Sydskånska nationen (org. nr 262000-0881);
● Kristianstad nation (org. Nr 262000-0899);
● Blekingska nationen (org. Nr 262000-0907);
● Göteborgs nation (org. nr 2620000-0915);
● Hallands nation (org. nr 262000-0923);
● Kalmar nation (org. nr 262000-0931);
● Wermlands nation (org. nr 262000-0782).
Med Akademiska Föreningen och AF avses den ideella föreningen Akademiska Föreningen (org. nr
845000-7441).
Med personuppgiftslagstiftning avses Europaparlamentet och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27
april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning eller
General Data Protection Regulation, “GDPR”), lag (SFS 2018:218) med kompletterande bestämmelser till
EU:s dataskyddsförordning och annan, vid var tid gällande, integritetslagstiftning.

3. Personuppgiftsansvar
a. Medlemskap
När du blir medlem genom www.studentlund.se blir du medlem i Juridiska Föreningen, i en (1)
studentnation och Akademiska Föreningen. Dessa blir gemensamt personuppgiftsansvariga för de
personuppgifter som är nödvändiga för att administrera ditt medlemskap.
I syfte att tillhandahålla effektivare support och bättre tillvarata dina rättigheter har vi samlat
administrationen kring medlemskapet i Terminsräkningsföreningen.

4. Enskilda personers rättigheter
Den enskilde har rätt att ta del av när dennes personuppgifter behandlas. Information om
personuppgiftsbehandling ska lämnas i samband med att en person går med i Juridiska Föreningen genom
Studentlund eller när den registrerade så begär. Varje enskild person har rätt att få felaktiga uppgifter
rättade om detta är sådana uppgifter som inte kan rättas av den enskilde själv.
Den enskilde har rätt att få sina uppgifter raderade när ett medlemskap avslutats.
Rätten att bli glömd gäller inte om uppgifterna fortsatt behandlas i syfte att uppfylla annan rättslig
förpliktelse eller föreningens berättigade intresse. Se avsnitt 4.d.
Den enskilde har rätt att bli borttagna från bilder som Juridiska Föreningen lägger ut på sin hemsida, i
fotoalbum eller i sociala medier.
Den enskilde har rätt att göra invändningar mot behandling av uppgifter i de fall behandling sker enligt
intresseavvägning. Om en enskild invänder mot behandling som sker enligt dessa principer, måste
Juridiska Föreningen visa att intresset är tyngre än den enskildes intressen eller att behandling sker för
fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
Den enskilde har rätt att lämna in klagomål till integritetsskyddsmyndigheten om denne anser att uppgifter
behandlas i strid med dataskyddsförordningen.

5. Uppgifter som Juridiska Föreningen samlar in och behandlar och använder
Enskild som vill bli medlem i Juridiska Föreningen godkänner i och med medlemskapet att Juridiska
Föreningen kommer behandla personuppgifter för den enskilde medlemmen. Juridiska Föreningen skall
vid inskrivning tillhandahålla information om vilka uppgifter som kommer behandlas och i vilket syfte.
Juridiska Föreningen förbinder sig att inte använda de personuppgifter som samlats in i annat syfte än det
som anges i den här datapolicyn utan medlemmens uttryckliga samtycke.
a. Information som den enskilde lämnar till Juridiska Föreningen
Juridiska Föreningen behandlar de uppgifter som den enskilde uppger i samband med tecknande av
medlemskap samt de uppgifter som behövs för Juridiska Föreningens administration t.ex. namn, adress,
personnummer, telefonnummer, mejladress, förtroendeposter samt andra uppgifter som krävs för att
administrera ett medlemskap. Genom medlemskap i Studentlund godkänner studenten därmed att
Juridiska Föreningen i fråga får kontakta densamme. Uppgifterna används för kontakt med och utskick till
medlemmarna samt vid revision av föreningens verksamhet.

Rättslig grund: fullgörande av avtal, intresseavvägning (Juridiska Föreningen har berättigat intresse av att
kunna förbättra sin medlemsservice).
Uppgifter för köp eller transaktioner som sker på Juridiska Föreningen behandlas av redovisningsskäl.
Detta inkluderar betalningsinformation som numret på den enskildes kredit- eller betalkort och andra
kortuppgifter och information om fakturering. Detta inkluderar även behandling av telefonnummer vid
betalning via swish. Den här informationen delas enbart till den tredje part som genomför själva
transaktionen och används bara i enlighet med bestämmelser i lag.
Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse.
Ytterligare uppgifter kan komma att behandlas i samband med att en enskild lämnar uppgifter i samband
med anmälan till arrangemang.
Rättslig grund: samtycke, fullgörelse av avtal.
I samband med att en medlem blir förtroendevald, söker anställning eller skriver upp sig för att arbeta
inom verksamheten kommer även kontaktuppgifter att samlas in och behandlas. Detta inkluderar bland
annat personnummer, bankuppgifter, telefonnummer, matpreferenser
Rättslig grund: fullgörande av avtal (utbetalning av ersättning), intresseavvägning (föreningen har
berättigat intresse att kunna veta vilka beslut som fattats).
b. Information som samlas in
Behandling av personuppgifter får göras efter ingånget avtal, efter intresseavvägning där Juridiska
Föreningens intresse av att utföra en behandling vägs mot medlems intresse av integritetsskydd; eller
genom att den enskilde har lämnat samtycke till behandlingen.
Uppgifter samlas delvis in från Lunds Universitet, men kan även samlas in från annat håll. I så fall ska den
registrerade informeras om varifrån information kommer, om det inte är uppenbart obehövligt.
Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det genom att kontakta ordförande eller vice
ordförande för Juridiska Föreningen.
c. Känslig information
Juridiska Föreningen behandlar känslig information i form av uppgifter om personers hälsa såsom
allergier bland gäster som besöker event för att säkerställa att personen i fråga inte ska riskera att bli sjuk.
Juridiska Föreningen ska ha tydliga rutiner som garanterar att uppgifterna behandlas med extra hög
säkerhet. Personer som behandlar känsliga personuppgifter är belagda med tystnadsplikt.
Juridiska Föreningen behandlar endast känsliga personuppgifter som personen uppger.
Rättslig grund: fullgörande av avtal, samtycke

d. Delning av information
Juridiska Föreningen är genom Studentlundssamarbetet gemensamt personuppgiftsansvariga tillsammans
med Lunds Universitets studentkårer, nationer samt Akademiska Föreningen för medlemsregistret
Upright. Upright samlar en students samtliga nations- och kårmedlemskap i syfte att hantera alla uppgifter
om medlemskap på samma ställe för att underlätta betalning och för att tillhandahålla gemensamma
medlemskort.
Rättslig grund: fullgörande av avtal.
Tredjepartsföretag som hjälper Juridiska Föreningen och Studentlund att tillhandahålla våra tjänster, tryck
och distribution av studentlundskort, medlemstidningen Dissidenten och anmodningar till fester tar del av
information om medlemmar. Hanteringen av dessa uppgifter regleras i specifika avtal med respektive part.
Rättslig grund: fullgörande av avtal.
Juridiska Föreningen publicerar bilder från aktiviteter och tillställningar som sker på eller i föreningens
regi på sociala medier. Juridiska Föreningen ska på begäran ta bort bilder på personer som inte önskar
vara med på bild.
Rättslig grund: berättigat intresse
Juridiska Föreningen lämnar inte ut uppgifter till enskilda personer annat än till den som själv äger
uppgiften.
Rättslig grund: fullgörande av avtal, berättigat intresse
e. Lagring av information
Personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla medlemsförmåner och övriga
tjänster till våra medlemmar. Informationen bevaras så länge medlemskapet är aktivt. Efter det bevaras
endast uppgifter om medlemskap som är av intresse utifrån organisationens historiska perspektiv eller
sådant som föreningen måste bevara i enlighet med annan lagstiftning. Det är kåren själv i egenskap av
personuppgiftsansvarig som bestämmer vilka uppgifter som ska sparas.
Uppgifter i medlemsmatriklar, fotoalbum, protokoll eller motsvarande sparas i enlighet med kårens
berättigade intresse att följa sin unika organisationshistoria så länge Juridiska Föreningen inte fattar beslut
om annat. Personuppgifterna som lagras enbart för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga,
historiska eller statistiska ändamål. Juridiska Föreningen ska tillse att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för
att skydda de registrerades rättigheter.
Fakturerings- och betalningsuppgifter som del av bokföringsunderlag eller för att kunna tillvarata våra
intressen sparas av Juridiska Föreningen i upp till 10 år efter det att underlaget skapades eller så länge
eventuell tvist pågår.
Uppgifter om registreringar vid universitet sparas under innevarande termin.
Känsliga uppgifter lagras aldrig längre än det är nödvändigt för syftet med att samla in uppgifterna,
oavsett om det finns intresse utifrån organisationens historiska perspektiv.

f. Borttagning av information
När en medlem avslutar sitt medlemskap i Studentlund kan medlemmen be om att bli raderad ur
Studentlunds medlemsregister, förutsatt att inga skyldigheter gentemot Juridiska Föreningen kvarstår.
Annan enskild som ej är medlem av Juridiska Föreningen har också rätt att få sina uppgifter borttagna
såvida Juridiska Föreningen ej på grund av ovan nämnda intressen eller skyldigheter måste lagra
uppgifterna för att tillgodose andra skyldigheter.

6. Säkerhet
I och med denna personuppgiftspolicy förbinder sig Juridiska Föreningen att ha utarbetade rutiner som
säkerställer att personuppgifter behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga får del av informationen.
Vidare ska Juridiska Föreningen utbilda de förtroendevalda gällande personuppgiftshantering i samband
med att de tillträder sitt ämbete. Juridiska Föreningen ska verka för att systematiskt informera om hur
informationssäkerhet säkerställs, analysera och säkerhetsklassa information och system för att tillse att
säkerhetsrisker minimeras samt förebygga händelser som kan leda till negativa konsekvenser.
Juridiska Föreningen är i egenskap av personuppgiftsansvarig den som bestämmer hur personuppgifter
ska användas och av vem. Juridiska Föreningen har ansvar för att utarbeta rutiner och instruktioner för
hur uppgifterna får användas samt säkerställa att enbart dessa har åtkomst till behandlingen av
personuppgifter.
Juridiska Föreningen ska ha utarbetade rutiner för insamling och radering av uppgifter så att uppgifter inte
förvaras längre än nödvändigt. Vidare ska registren uppfylla de tekniska krav som de måste uppfylla enligt
svensk lag.
I händelse av personuppgiftsincidenter har Juridiska Föreningen skyldighet att inrapportera detta till
integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar. Om det inte är osannolikt att medlem riskerar att ta skada
är Juridiska Föreningen skyldig att informera de registrerade så de kan vidta nödvändiga åtgärder.
Alla personuppgiftsincidenter ska dokumenteras.

7. Kontakt
Vid frågor gällande personuppgiftsbehandling eller om medlem vill utöva sina rättigheter ska Juridiska
Föreningen:s ordförande eller vice ordförande kontaktas. Frågor gällande Juridiska Föreningen:s
personuppgiftsbehandling ska också riktas till föreningens ordförande eller vice ordförande. Fullständiga
kontaktuppgifter finnes på www.jf.se.

8. Ändringar av personuppgiftspolicyn
Ändringar av den här personuppgiftspolicyn beslutas i enlighet med bestämmelserna i Juridiska
Föreningen:s stadgar och träder omedelbart i kraft. Juridiska Föreningen meddelar om ändringen genom
uppdatering av informationen på hemsidan www.jf.se

