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Parter och ansvar för handlingen av dina personuppgifter
Föreningen Kristianstads Nation (262000-0899) är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för nationens verksamhet.
Nationen har som ändamål att bedriva en studiesocial verksamhet för studenter vid
Lunds Universitet.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att Kristianstads Nation ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas
personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Nationen behandlar personuppgifter för att stötta administrativt vid aktiviteter, det vill
säga så som att skicka ut information om olika aktiviteter och möten, samla in
anmälningar och leta efter jobbare. Vidare för att kommunicera med förtroendevalda,
jobbare, medlemmar så som att skicka ut inbjudningar till aktiviteter, skicka ut
information om verksamheten samt hantera ekonomiska transaktioner så som
utbetalning för inköp till verksamheten med mera.
Nationen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker
vid:
● Medlemsadministration
● E-post
● Kontaktuppgifter till emeriti, hedersledamöter och alumni
● Utbetalning för inköp till verksamheten
● Lönelistor
● Stipendieansökningar samt utbetalade stipendier och historik
● Protokoll
● Verksamhetsinformation
● Publicering av material på hemsida, sociala medier och trycksaker
● Kontakt med aktuella samarbetspartners
● Nedtecknande av kunskapsöverföring
Vilka delar vi personuppgifter med?
Nationen använder externa verktyg i sitt dagliga arbete, såsom
mailhanteringsprogram och molntjänster. Dina personuppgifter kommer inte att
överföras till någon annan part utan direkt tillåtelse från dig. Dina personuppgifter
kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vad har vi för laglig grund för personuppgiftsbehandling?
Nationen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av
personuppgifter som sker inom nationens verksamhet.

Ändamål
Medlemsadministration
E-post
Kontaktuppgifter till emeriti, hedersledamöter och
alumni
Utbetalning för inköp till verksamhet
Lönelistor
Stipendieansökningar samt utbetalade stipendier
och historik
Protokoll
Verksamhetsinformation
Publicering av material på hemsida, sociala medier
och trycksaker
Kontakt med samarbetspartner

Nedtecknande av kunskapsöverföring

Laglig grund
Avtal
Intresseavvägning
Intresseavvägning
Rättslig förpliktelse
Rättslig förpliktelse
Intresseavvägning, rättslig
förpliktelse
Rättslig förpliktelse
Intresseavvägning
Samtycke
Avtal, samtycke,
intresseavvägning, rättslig
förpliktelse
Samtycke, intresseavvägning

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Nationen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med
behandlingen av personuppgifterna kvarstår, exempelvis om aktiviteten är pågående,
vilande eller avslutad. Om inte ändamålet eller den lagliga grunden för behandlingen
av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas, senast efter 14 dagar.
Dina rättigheter
Du som är eller har varit aktiv, medlem eller besökare på Kristianstads Nation som
har fått uppgifter registrerade i samband med detta har rättigheter som vi vill att du
ska känna till:
- Du har rätt att få ett utdrag avseende nationen behandling av dina uppgifter.
Vid ett sådant utdrag kommer vi förse dig med en kopia av de personuppgifter
som är under behandling. Du kan enkelt begära ett registerutdrag genom att
maila till q@krnation.se.
- Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga,
ofullständiga eller missvisande, och du har rätt att begränsa behandlingen av
dina personuppgifter tills det att de blir ändrade. För att få uppgifter
korrigerade mailar du till q@krnation.se.
- Du har rätt att bli raderad om ändamålet inte längre är giltigt, om du drar
tillbaka ditt samtycke, om du får direktmarknadsföring som du motsätter dig,
om personuppgifter har behandlats olagligt, om radering krävs för att uppfylla
en rättslig skyldighet och om personuppgifterna avser ett barn. För att få
uppgifter raderade så mailar du till q@krnation.se.

-

Du har rätt att framföra klagomål på nationens behandling av dina
personuppgifter. Klagomål framförs till Datainspektionen,
http://www.datainspektionen.se.

Vill du veta mer?
Kontakta oss på q@krnation.se så gör vi allt för att skyndsamt bistå dig i din fråga
eller önskan.

