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Göta studentkårs policy för
hantering av personuppgifter
All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges
i dataskyddsförordningen (GDPR). Principerna innebär bland annat att personuppgifter
bara får samlas in för berättigade ändamål som inte är alltför allmänt hållna och att
mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen.
Informationsinsamlingen ska därför direkt eller indirekt underlätta servicen för de enskilda
medlemmarna, samarbetet med lärosätet och/eller förbättra organisationens
administration. Uppgifterna får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med
dessa ändamål och inte heller sparas längre än nödvändigt. Den i organisationen som
behandlar personuppgifter ska kunna visa att principerna följs vid slumpmässig tillsyn. Den
del av Göta studentkårs organisation som behandlar personuppgifter ska ansvara för och
kunna visa att man följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen.
De uppgifter som Göta studentkår registrerar har antingen självmant lämnats av
studenten i medlemskapssyfte eller samlats in genom krypterade uppgifter från de delar
av universitetet där Göta studentkår har kårstatus. Dessa uppgifter behandlas av vårt
avtalade medlemssystem, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, Stiftelsen Chalmers
studentbostäder, Fysiken AB, Mecenat AB och Tidningsföreningen Götheborgske Spionen i
skriftliga avtal där skyddandet av information mellan parterna ingår. Personuppgifterna
sparas endast i den utsträckning som är nödvändig för att Göta studentkår ska kunna
arbeta och verka i enlighet med sin lagstadgade rätt som studentkår
Det ska vara tydligt för medlemmen när den tecknar medlemskap vilka parter som kan ta
del av den information som den uppger i samband med sitt medlemskap, både när
medlemskap tecknas digitalt, eller ges med muntligt godkännande vid fysiskt möte.
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Göta studentkår kommer att behandla de personuppgifter som vi registrerar i syfte att
förse medlemmar med information om Göta studentkårs verksamhet och tjänster som
Göta studentkår erbjuder, samt för uppföljning av Göta studentkårs verksamhet som kan
vara av intresse för medlemmar. Göta studentkår kommer även använda uppgifterna för
att marknadsföra Göta studentkår till enskild medlem. Personuppgifter i medlemssystemet
visas inte för andra än presidium samt tjänstemän inom organisationen, om inte styrelsen
beslutar som särskild behörighet för enskilda förtroendevalda.
Genom bestämmelser i högskolelagen och studentkårsförordningen är det i svensk rätt
fastställt att studentkårerna vid statliga universitet och högskolor bedriver verksamhet
som är en uppgift av allmänt intresse. Den behandling av personuppgifter som är
nödvändig för att utöva verksamhet som grundas på nämnda föreskrifter kan därmed ske
med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse i artikel 6.1 e i EU:s
dataskyddsförordning.
Lagstöd för nödvändighet måste finnas för det uppgifter Göta studentkår efterfrågar av
sina medlemmar tillika delar med sig av med avtalade externa parter. Missbruk av
personuppgifter ska utredas skyndsamt av kårstyrelsen och/eller så snart som möjligt
polisanmälas.
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