
 

Göta studentkårs 
policy för hantering 
av personuppgifter.



Adress 
Götabergsgatan 17 
411 34 Göteborg 

Kontakt 
031-708 44 40 
info@gota.gu.se 

Digitalt 
gotastudentkar.se 
@gotastudentkar 

 

 

GÖTA STUDENTKÅRS POLICY FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER | SIDA 1/5 

Typ av styrdokument:  Policy 
Antagen av:  Fullmäktige, 2021-02-02 
Senast reviderad: 2022-03-22 

Göta studentkårs policy för 
hantering av personuppgifter 
All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges 
i dataskyddsförordningen (The general data protection regulation - GDPR). Principerna 
innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål och 
att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålet. För att få 
behandla personuppgifter måste man alltid ha ett stöd i dataskyddsförordningen, en så 
kallad rättslig grund. Exempelvis kan den rättsliga grunden användas för 
personuppgiftsbehandling om denne är nödvändig för att man ska kunna uppfylla avtal 
om medlemskap med medlemmar.  

Göta studentkår behandlar alltid inhämtade personuppgifter som medlemmar och övriga 
intressenter anförtror Göta studentkår på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. All behandling 
av personuppgifter utförs på ett sätt som är förenlig med dataskyddsförordningen, 
exempelvis genom att ha ett tydligt syfte för insamling av personuppgifter samt att 
uppgifterna förvaras på ett sådant sätt som minimerar risken för intrång i enskild medlems 
personliga integritet. 

Insamling och hantering av personuppgifter 
Insamling av personuppgifter ska alltid direkt eller indirekt underlätta servicen för Göta 
studentkårs medlemmar, samarbetet med Göteborgs universitet och/eller förbättra 
organisationens administration. Personuppgifterna får inte senare behandlas på ett sätt 
som är oförenligt med dessa ändamål och inte heller sparas längre än nödvändigt. De i 
organisationen som behandlar personuppgifter ska kunna visa att principerna efterföljs. 
Vidare ska den del av Göta studentkårs organisation som behandlar personuppgifter 
ansvara för och kunna visa att man följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen och 
att tydliga rutiner för hantering av insamlade personuppgifter finns i organisationen.  
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I enlighet med dataskyddsförordningen är Göta studentkår ansvariga för att de 
personuppgifter som samlas in: 

> är för särskilda, uttryckliga och berättigade ändamål 
> är adekvata, relevanta och inte för omfattande. 
> är korrekta och uppdaterade 
> inte förvaras längre än nödvändigt  
> behandlas på ett säkert sätt. 

Samtycke för behandling av personuppgifter 
Samtycke innebär att den registrerade lämnar sitt samtycke till att dennes 
personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Samtycke ska alltid vara 
frivilligt och ska kunna återkallas lika lätt som det gavs. 

De uppgifter som Göta studentkår registrerar har antingen självmant lämnats av en 
student i medlemskapssyfte eller samlats in genom krypterade uppgifter från de delar av 
universitetet där Göta studentkår innehar kårstatus. Dessa uppgifter behandlas av vårt 
avtalade medlemssystem, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS), Stiftelsen Chalmers 
studentbostäder, Fysiken AB, Mecenat AB, Orbi, WeStudents 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. 

Ändamål och laglig grund för behandling av personuppgifter 
Göta studentkår kommer att behandla de personuppgifter registreras 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 att använda uppgifterna för att 
marknadsföra Göta studentkår till enskild medlem. Personuppgifter i medlemssystemet är 
endast tillgängliga för förtroendevalda heltidare samt tjänstemän inom organisationen, 
om inte kårstyrelsen beslutar som särskild behörighet.  

Göta studentkår kan exempelvis samla in och behandla personuppgifter för att: 
> En student ska kunna bli och vara medlem hos oss 
> Fullfölja vårt lagstadgade syfte att representera studenter genom att tillsätta 

studentrepresentanter 
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> Tillsätta förtroendevalda inom organisationen, exempelvis heltidare, representanter 
i fullmäktige samt ledamöter i styrelser  

> Administrera våra föreningar, kommittéer och utskott samt bevilja utbetalning av 
äskningar och verksamhetsbidrag 

> Tillhandahålla möjlighet för lokalbokningar  

Göta studentkår behöver också behandla personuppgifter för att kunna uppfylla våra 
skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel vara 
för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftning. Organisationen har rätt att behandla 
personuppgifter vid ett berättigat intresse, det kan exempelvis röra sig om 
medlemsundersökningar för att förbättra eller förändra vårt utbud av evenemang eller 
medlemsförmåner. Göta studentkår kan även använda dina personuppgifter för att skicka 
dig nyhetsbrev eller annan direkt marknadsföring.  

Lagring av personuppgifter 
Göta studentkår lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till 
ändamålet för behandlingen. Gallring av personuppgifter genomförs regelbundet.  

> Personuppgifter om student som ej varit medlem i studentkåren sparas i 2 år efter 
att personen slutat vara registrerad student 

> Personuppgifter som lämnas i samband med anmälan till evenemang och 
aktiviteter raderas när evenemanget respektive aktiviteten har genomförts 

> Personuppgifter som härrör från inaktiva föreningar, kommittéer och utskott 
raderas efter 2 år av inaktivitet 

I vissa fall måste Göta studentkår spara uppgifterna en längre tid än vad som annars 
skulle ha gjorts på grund av lagstiftning. Det kan till exempel vara för att uppfylla reglerna 
avseende bokföringsskyldighet (sju år). 

> Personuppgifter om medlemskap sparas så länge en person fortsätter vara 
medlem. Därefter sparas krypterade personuppgifter kopplade till medlems 
inbetalningar i 7 år som följd av bokföringslagen.  

Medlemmars rättigheter 
Det ska alltid vara tydligt för en student när den tecknar medlemskap i Göta studentkår 
vilka parter som kan ta del av den information som uppges i samband med registrering av 
medlemskap, både när medlemskap tecknas digitalt, eller ges med muntligt godkännande 
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vid fysiskt möte. Enligt Dataskyddsförordningen har man alltid rätt till kontroll över sina 
personuppgifter och att få information om hur de behandlas.  

En enskild medlem i Göta studentkår har rätt att: 
> Få tillgång till sina personuppgifter 
> Få felaktiga personuppgifter rättade 
> Få sina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga 
> Få veta hur länge personuppgifterna kommer att lagras 
> Lämna in klagomål till Dataskyddsinspektionen 

Studentärenden 
Göta studentkår arbetar kontinuerligt med studentärenden och i vårt arbete hanterar vi 
personuppgifter. Exempel på personuppgifter som vi hanterar vid arbete med 
studentärenden är namn och kontaktinformation såsom e-postadress eller 
telefonnummer. En student får i samband med att ett studentärende registreras ett 
ärendenummer som vid behov används för att anonymisera ärendet.  

Hantering av personuppgifter vid studentärenden: 
> Personuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer eller annan information om 

studenten har skickat till studentkåren, sparas endast om samtycke getts och i den 
utsträckning som är nödvändig för att kåren ska kunna arbeta med ärendet. 

> Studenten har rätt att begära ut registerutdrag för att kontrollera vilken information 
som finns registrerad om enskild student. Om en personuppgift är felaktig har 
studenten rätt att få den rättad eller kompletterad. 

> En student har alltid rätt att när som helst återkalla sitt samtycke och Göta 
studentkår gallrar då bort samtliga personuppgifter. 

> De personuppgifter Göta studentkår tar del av i enskilda ärenden lämnas inte ut till 
Göteborgs universitet eller annan part om inte samtycke för detta medges av 
berörd student.  

> När ärendet är avslutat gallras samtliga personuppgifter och kvar finns endast en 
avkodad beskrivning av ärendet, genom det ärendenummer som tilldelats dig när 
ärendet registrerades. Denna gallring sker i slutet av varje vårtermin. Skulle du vilja 
återuppta kontakt gällande ett ärende som avslutats kan du uppge ditt 
ärendenummer, eftersom detta nummer inte gallras bort. 

> Personuppgiftsansvarig och kontaktperson är Göta studentkårs 
organisationssamordnare. Kontaktuppgifter finns på Göta studentkårs hemsida. 
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> Om du anser att dina personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt kan du lämna in 
ett klagomål till Dataskyddsinspektionen som är tillsynsmyndighet. 

Uppgift av allmänt intresse 
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 kan därmed ske med stöd av den rättsliga grunden 
uppgift av allmänt intresse i artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning. Studentkårer kan även 
använda sig av den rättsliga grunden samtycke i artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen för 
sin personuppgiftsbehandling.  

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. 


