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Senast ändrad…

INTEGRITETSPOLICY
Policy
Göteborgs nation samlar in och behandlar personuppgifter om den enskilde i syfte att den ska få
ta del av nationens verksamhet. Beroende på vilka delar av nationens verksamhet som den
enskilde deltar i kommer olika typer av information samlas in och behandlas.
Göteborgs nation tar den personliga integriteten på allvar och ansluter sig till den gemensamma
Datapolicy som Kuratorskonventet har antagit. Den gemensamma datapolicyns bestämmelser
syftar till att säkerställa att alla personuppgifter som behandlas av nationerna används endast för
avsedda ändamål, samt att medlemmarna skyddas från obehörig åtkomst och användning av
deras personuppgifter. Göteborgs nations Integritetspolicys bestämmelser syftar till att tydliggöra
nationens åtaganden och den enskildes rättigheter.
För att lagligt få behandla personuppgifter måste det ske i enlighet med en av de sex rättsliga
grunderna som anges i artikel 6 i Dataskyddsförordningen. Göteborgs nations behandling av
personuppgifter sker oftast på grunderna samtycke, nödvändighet för fullgörandet av avtal samt
fullgörande av rättsliga förpliktelser som åvilar nationen.
Definitioner av personuppgift, känslig personuppgift, personuppgiftsansvarig och behandling av
personuppgifter finns i den gemensamma Datapolicy som antagits av Kuratorskonventet.

Ansvarsfördelning
Göteborgs nation är personuppgiftsansvarig och bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas
och hur de ska användas. Detta ska ske i enlighet med dataskyddsförordningen.
Förste Kurator är ansvarig för att policyn följs och att nationens hantering av personuppgifter är i
linje med dataskyddsförordningen. Vid frågor gällande personuppgiftsbehandlingen på nationen
så vänd dig till denne.

Nationens åtaganden
Göteborgs nation förbinder sig, genom denna och Kuratorskonventets gemensamma policy, att:
◊ inte lämna ut personuppgifter till enskilda privatpersoner annat än till den som själv äger
uppgiften
◊ informera enskilda vid tecknande av medlemskap, anmälan till nationens sittningar samt vid
ansökan av stipendier om vilka uppgifter som kommer behandlas och i vilket syfte.
◊ ha utarbetade rutiner för att personuppgifter som tillfälligt insamlats vid anmälning till
nationens sittningar eller andra interna fester aktiviteter raderas så fort arbetet med
evenemanget är över. Genom anmälan samtycker individen till att Göteborgs nation tillfälligt
behandlar dessa personuppgifter.
◊ ha utarbetade rutiner för att personuppgifter som tillfälligt insamlats vid stipendieansökningar
tas om hand på ett säkert sätt samt att ansökningarna raderas när arbetet med stipendierna är
över. Genom ansökan samtycker individen till att Göteborgs nation tillfälligt behandlas
personuppgifterna.
◊ ha utarbetade rutiner för att personuppgifter som skickas av medlemmar till nationen per mail
raderas så fort ärendet är avslutat.
◊ ha utarbetade rutiner för att personuppgifter, såsom löneinformation och kontaktuppgifter,
tillhörande personer som arbetar inom verksamheten förvaras på ett säkert sätt.

◊ förvara personalliggare med individers namn och personnummer i låsta förvaringsutrymmen.
◊ endast behandla och använda insamlade personuppgifter i det syftet som de samlats in såvida
nationen inte får den registrerades uttryckliga samtycka. Med det syfte det samlas in menas
exempelvis att stipendieansökningar endast behandlas vid administrering och tillsättning av
stipendier och information om allergier vid sittningar enbart behandlas vid aktuell sittning.
◊ ha utarbetade rutiner för att eventuella känsliga uppgifter som hanteras av styrelsen,
Krisutskottet, kuratorer, JämO eller annan instans vid särskilt känsliga medlemsärenden såsom
exempelvis diskrimineringsärenden förvaras i nationens kassaskåp eller annat lämpligt, säkert
förvaringsutrymmet.
◊ de uppgifter för köp eller transaktioner som sker på nationerna som måste behandlas av
redovisningsskäl endast delas till den tredje part som genomför själva transaktionen och
används bara i enlighet med bestämmelser i lag. Dessa uppgifter inkluderar
betalningsinformation som numret på kredit- eller betalkort och andra kortuppgifter,
information om fakturering osv.
◊ nationen
i
händelse
av
personuppgiftsincidenter
inrapporterar
detta
till
Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar. Om medlem riskerar att ta skada (ID-stöld,
bedrägeri, finansiella stölder) är nationen skyldig att informera de registrerade så de kan vidta
nödvändiga åtgärder.
◊ fortsatt arbeta aktivt med att förbättra rutinerna kring behandlingen av personuppgifter. Till
exempel att se till att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder finns för att säkerställa ett
fullgott skydd för den personliga integriteten.
◊ informera ämbetsmännen om för dem nödvändiga rutiner för att säkerställa enskildas
personliga integritet vid genomförandet av deras ämbeten.

Registrerades rättigheter
◊ Om en registrerad begär har hen rätt att ta del av om dennes personuppgifter behandlas samt
den ytterligare information som specificeras i artikel 15 i dataskyddsförordningen.
◊ Registrerad har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Det är upp till den registrerade att
kontakta nationen om uppgifter behöver uppdateras. Samtidigt har nationen ansvar att i den
mån det är möjligt säkerställa uppgifternas korrekthet.
◊ Registrerad har rätt att få personuppgifter borttagna (rätt att bli glömd). Personer har
exempelvis rätt att bli borttagna från bilder som Göteborgs nation lägger ut på hemsidor, i
fotoalbum eller i sociala medier. Rätten att bli glömd gäller dock inte om uppgifterna fortsatt
behandlas med annan laglig grund, till exempel i syfte att uppfylla annan rättslig förpliktelse så
som redovisningsskyldighet. Rätten att bli bortglömd kan i vissa fall begränsas om nationens
intresse av uppgifterna är större och mer berättigat än den enskildes intresse och rätt att bli
bortglömd.
◊ Registrerad har rätt till begränsad användning i händelse av att denne begärt rättelse under
den tid det tar att utreda uppgifternas korrekthet. När begränsningen upphör ska den enskilde
informeras om detta.
◊ Vid begäran av rättning, borttagande eller begränsad användning ska nationen meddela en
eventuell tredje part som nationen skickat uppgifterna i fråga till.
◊ Registrerad har rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d.
Datainspektionen) om denne anser att uppgifter behandlas i strid med
dataskyddsförordningen.

Ändring av Integritetspolicyn
Ändring av policyn beslutas i enlighet med bestämmelserna i nationens stadgar och träder
omedelbart i kraft. Ändringar sker alltid i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Göteborgs nation är inte skyldig att meddela registrerade om ändringar som görs i denna policy.

