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Bakgrund och syfte   

Genom att teckna ett medlemskap i Blekingska nationen (262000-0907) godkänner den enskilde 

(du) att Blekingska nationen får samla in och behandla dina personuppgifter, i syfte att du ska 

kunna få ta del av studentlivet i Lund. Beroende på vilka delar av nationernas verksamhet du deltar 

i, kommer olika typer av information att samlas in och behandlas.  

Blekingska nationen tar den personliga integriteten på allvar och syftet med vår integritetspolicy är 

att visa att de personuppgifter som behandlas av Blekingska nationen används endast för avsedda 

ändamål samt att medlemmarna skyddas mot obehörig åtkomst och användning av deras 

personuppgifter.   

Den här integritetspolicyn beskriver de personuppgifter Blekingska nationen behandlar, vilka som 

har rätt att ta del av dem samt vilka rättigheter du har i samband med vår behandling av dina 

personuppgifter.  

När och hur hanterar vi personuppgifter?  

För att bedriva vår verksamhet måste vi hantera personuppgifter och vi ansvarar för dess integritet. 

Personer som vill bli medlem i Blekingska nationen godkänner i och med medlemskapet att 

nationen kommer behandla personuppgifter för den enskilde medlemmen. Blekingska nationen 

skall vid inskrivning tillhandahålla information om vilka uppgifter som kommer behandlas och i 

vilket syfte. Blekingska nationen förbinder sig att inte använda de personuppgifter som samlats in 

i annat syfte än det som anges i den här integritetspolicyn utan medlemmens uttryckliga intresse.   

På grund av Blekingska nationens egna stadgar och rutiner kring t.ex. stipendiehantering och 

bokföring, samt svensk lagstiftning måste vi behålla vissa uppgifter även när medlemskapet är 

inaktivt.   

Den enskilde medlemmen har rätt att få ut information om vilka uppgifter nationen har i sina 

register och har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Dessa uppgifter kan endast 

raderas när alla förpliktelser mot Blekingska nationen är uppfyllda, t.ex. i form av betalda skulder, 

giltiga nationskort eller andra förmåner såsom bostadskontrakt eller stipendieutbetalningar samt i 

samband med att medlemskapet avslutas.  

Blekingska nationen ansvarar för skydda dina personuppgifter när de behandlas vid:   

- Medlemsadministration, t.ex. namn, adress, personnummer, telefonnummer, mejladress, 

förtroendeposter samt andra uppgifter som krävs för att administrera ditt medlemskap.  

- Bokföring, t.ex. lönelistor, inköp till nationen och lån. T.ex. sparas numret på ditt kredit- 

eller betalkort och andra kortuppgifter information om fakturering och hanteras endast i 

enlighet med bestämmelser i svensk lagstiftning.   
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- Stipendieregister, både personuppgifter för ansökning och utbetalning av stipendium 

sparas.  

- Kontaktuppgifter till emeriti, hedersledamöter och alumni.  

- Nedtecknande av kunskapsöverföring och annan arkivering.  

- Publicering av material på hemsida, sociala medier och i tryck, t.ex. bilder på dig för att 

marknadsföra ett event eller dylikt.   

- Kontakt med samarbetspartners till Blekingska nationen.  

- Protokoll.  

- E-post.  

Vad har vi för laglig grund att lagra dina personuppgifter?  

Nedan har vi sammanställt vår rätt att behandla personuppgifter i vår verksamhet.   

Ändamål   Laglig grund   

Medlemsadministration  Avtal    

Bokföring  Rättslig förpliktelse   

Stipendieregister  Intresseavvägning, rättslig förpliktelse   

Kontaktuppgifter till emeriti, hedersledamöter och alumni  Intresseavvägning   

Nedtecknande av kunskapsöverföring och annan arkivering  Samtycke, intresseavvägning    

Publicering av material på hemsida, sociala medier och i tryck  Samtycke    

Kontakt med samarbetspartners  Avtal, samtycke, intresseavvägning, 

förpliktelse, rättslig  
 

Protokoll  Rättslig förpliktelse   

E-post  Intresseavvägning   

  

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina uppgifter i de fall behandling sker för en 

uppgift som är av allmänt intresse eller intresseavvägning. Om du invänder mot behandling som 

sker enligt dessa principer, måste nationen visa att intresset är tyngre än dina intressen eller att 

behandling sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.  

Du har rätt att lämna in klagomål till integritetsskyddsmyndigheten om denne anser att uppgifter 

behandlas i strid med dataskyddsförordningen.  

Vi säkrar behandlingen av dina personuppgifter  

Blekingska nationen använder sig av mailhanteringsprogram och molntjänster samt samarbetar 

med Studentlund och andra tredjeparter i vårt dagliga arbete. Vi delar inte dina uppgifter med 

någon annan utan ditt direkta samtycke och behandlingen av personuppgifter är aldrig 

automatiserad i vårt arbete.    

I och med den här integritetspolicyn förbinder sig Blekingska nationen att ha utarbetade rutiner 

som säkerställer att personuppgifter behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga får del av 

informationen. Vidare ska Blekingska nationen utbilda de förtroendevalda gällande 
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personuppgiftshantering i samband med att de kliver på sin post samt för alla aktiva minst en gång 

per termin. Vi har ansvar för att utarbeta rutiner och instruktioner för hur uppgifterna får användas 

samt säkerställa att enbart dessa har åtkomst till behandlingen av personuppgifter. Blekingska 

nationen ska utse ett personuppgiftsombud som ska se till att personuppgifter behandlas på ett 

korrekt och lagligt sätt.  

I händelse av personuppgiftsincidenter har Blekingska nationen skyldighet att inrapportera detta 

till integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar. Om det är så att en medlem riskerar att ta skada 

(id-stöld, bedrägeri, finansiella stölder etc.) är nationen skyldig att informera de registrerade så de 

kan vidta nödvändiga åtgärder.  

Ändringar av den här datapolicyn beslutas i enlighet med Blekingska nationens seniorskollegium 

och träder omedelbart i kraft. Blekingska nationen reviderar den här integritetspolicyn en gång om 

året och är inte skyldig att meddela dig om eventuella ändringar som görs.  

Viktiga termer  

- Med Personuppgift menas i den här datapolicyn all slags information som direkt eller indirekt 

kan hänföras till en fysisk person som är i livet.  

- 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 nationen som 

behandlat personuppgifter i sin verksamhet, som bestämmer vilka uppgifter som ska 

behandlas och hur de ska användas.  

- Dataskyddsomud är den fysiska peson som, efter förordnande av den 

personuppgiftsansvarige, självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett 

korrekt och lagligt sätt. På Blekingska nationen är quratorn dataskyddsombud. Vid frågor 

gällande personuppgiftsbehandlingen på nationen så vänd dig till denne.  

- Personuppgiftsbiträde är 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.  

- Med medlem avses den som skrivits in i en av de 12 nationerna, samt de som tecknat tillfälligt 

medlemskap i enlighet med Reglemente för gästkort.  

  

  

  


