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GDPR-policy på Göteborgs nation i Lund
1. Policy för GDPR
I följande policy kan ni ta del av hur Göteborgs nation hanterar personuppgifter i
enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR art 6.1 a). GDPR gäller som lag i alla EU:s
medlemsländer från och med den 25:e maj 2018 och innehåller regler om hur
organisationer ska hantera personuppgifter. Med personuppgift så menas all
information som kan identifiera en enskild individ och är således allt från namn och
personnummer till kontaktuppgifter, bilder på individen och betygshistorik. Som den
organisation vi är krävs det att vi är medvetna om vilka personuppgifter vi sparar samt
hanterar och att vi kan redogöra för varför vi har sparat dem. Vi ska även kunna radera
samtlig sparad personuppgiftsdata för en enskild person om denne person önskar det.

2. Vilken typ av personuppgifter hanterar Göteborgs nation, när
sparas denna, varför och vem har tillgång till den?
Här nedan redogörs det för vilka personuppgifter som Göteborgs nation sparar och
hanterar. Varför dessa uppgifter behöver hanteras, vad ändamålet är, hur länge de
sparas och vem som har tillgång till dem. I enlighet med GDPR art 6.1 a har Individen har
alltid rätt att begära att enskild eller samtliga personuppgifter som finns sparade för
denna individ raderas. Önskar en person göra detta så kontaktas Quratorn via
q@goteborsnation.com.

2.1 Tjänstemanna register
Göteborgs nation samlar in och sparar personuppgifter kopplade till nationens
tjänstemän. De personuppgifter som hanteras är namn, personnummer, telefonnummer
och mailadress. Tjänstemännen vid Göteborgs nation är de medlemmar som har blivit
förtroendevalda av nationsmötet till att inneha ansvarspositioner i nationens utskott.
Nationen behöver därav ha de tidigare nämna personuppgifterna för att kunna hålla
löpande kontakt med tjänstemännen. Uppgifterna raderas inom rimlig tid efter det att
en person avslutat sitt ämbete som tjänsteman vid Göteborgs nation. Quratelet och
inspektor har tillgång till registret där personuppgifterna sparas. Samtliga tjänstemän
kommer vid insamling av personuppgifter få signera ett avtal med samtyckesklausul.

2.2 Register till GA-balen
Göteborgs nation arkiverar och sparar personuppgifter i ett register som används till att
anmoda gäster till den årliga festen GA-balen. Personer med olik koppling till nationen
anmodas enligt gängse regler till GA-balen. Personuppgifterna namn, adress,
telefonnummer och mail behöver därför sparas i rimlig tid. Vissa personer anmodas
livet ut, medan andra endast anmodas de nästkommande två åren. Detta register
uppdateras en gång per år och de som inte längre kommer bli anmodade raderas då från
registret. Registret kan nås av Quratelet och festmästarna vid nationen som är
förtroendevalda på ett nationsmöte. Quratelet och festmästarna är gemensamt
ansvariga för att anmoda samtliga personer i registret till balen och behöver därav
åtkomst till registret.
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2.3 Register som förs vid anmälan till nationens evenemang
Under ett år arrangerar nationen olika evenemang som kräver anmälan av de som
önskar delta. Anmälan sker digitalt via google forms och personuppgifter som anmäls
sparas i en excel lista. De personuppgifter som sparas är namn, telefonnummer och mail.
Uppgifterna sparas för att vi ska veta vem det är som deltar och för att Göteborgs nation
ska kunna höra av sig till deltagaren om det blir några ändringar i evenemanget.
Personerna som har tillgång till personuppgifterna varierar beroende på vem i nationen
som är ansvarig för evenemanget. De olika personerna som kan komma att ha tillgång
till uppgifterna är Quratelet, festmästarna, barmästarna, sexmästarna, novischförmän
och eventmästarna. Vem som har tillgång till vilka uppgifter framgår vid anmälan till
evenemanget. Vid samtliga anmälningar måste deltagaren acceptera en
samtyckesklausul om att Göteborgs nation registrerar och sparar personuppgifterna.
Register kopplat till ett särskilt evenemang raderas i rimlig tid efter att evenemanget är
avslutat.

2.4 Register med personuppgifter i samband med intervju på Göteborgs
nation
Göteborgs nation samlar in och skapar register med personuppgifter vid bokning av
intervjutid i samband med utlysning av tjänstemannaposter, marskalkar,
trädgårsmästare och karnewerkare. De uppgifter som sparas är namn, telefonnummer
och mail. Anledningen till att de sparas är för att veta vem som söker posten samt kunna
kontakta personer med nyckfull information. Vem som har tillgång till uppgifterna
varierar utifrån vilken position som personen söker. En förtroendevald valberedning
har tillgång till uppgifter för de som söker tjänstemannaposter. Festmästarna har
tillgång till de uppgifter som är kopplade till marskalkar och trädgårdsmästare.
Karnevalskoordinatorerna har tillgång till de uppgifter som är kopplade till
karnewerkarna. Quratelet har tillgång till samma uppgifter som festmästarna och
karnevalskoordinatorerna har. Vid registrering för en intervjutid måste en
samtyckesklausul godkännas av personen som vill boka en intervjutid.
Personuppgifterna till samtliga sökande raderas inom rimlig tid efter det att
intervjuverna är genomförda.

2.5 Register över de som önskar engagera sig i nationen
Detta är ett register som skapas av Göteborgs nation i början av varje termin. Studenter
i studentlund kan anmäla intresse för att engagera sig vid nationen. De fyller då i ett
formulär med en samtyckesklausul som sedan förs in i ett register. De personuppgifter
som hanteras i detta register är namn och telefonnummer. Uppgifterna är tillgängliga för
Quratelet, seniors och tjänstemän då de är dessa personer som kontaktar de som
uttryckt en önskan om att bli kontaktade för möjlighet att engagera sig i nationens olika
utskott. Detta register raderas då terminen är slut.

2.6 Specifika ärenden
Vid hantering av specifika ärenden via telefon, mail och fysiskt bemötande kommer
Göteborgs nation att hantera olik form av personuppgifter. Detta är för att hjälpa
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studenter och medlemmar vid nationen med exempelvis inskrivning, problem med
studentlundsmedlemskapet eller studentkortet. Vi kan då komma att behöva specifika
personuppgifter såsom personnummer, namn, adress, mailadress och telefonnummer
för att kunna hjälpa till med ärendet. Ärenden likt detta kommer hanteras av nationens
Quratel.

2.7 Ärenden inkomna till likabehandlingsgruppen
Göteborgs nations likabehandlingsgrupp som består av PQS samt tre seniors ledamöter
hanterar ärenden som är kopplade till likabehandlingsfrågor. De kommer då komma i
kontakt med olika personers personuppgifter såsom namn, personnummer, mailadress,
telefonnummer och adress. Olika ärenden kommer behöva olik information från
individen och vi kan således inte redogöra för exakt vilka personuppgifter som kommer
hanteras, men det kommer aldrig behövas personuppgifter utöver de tidigare nämnda.
Hantering av dessa ärenden kan komma ske via mail och sms. Det kommer inte
upprättas något register. Alla mail och sms som innehåller personuppgifter kommer
raderas då ärendet är avslutat. Vi hänvisar till Göteborgs nations likabehandlingspolicy
för att läsa mer om likabehandlingen vid Göteborgs nation.

2.8 Ärenden som hanteras av disciplinnämnden
Göteborgs nations disciplinnämnd som består av Inspector, Qurator, Seniors ordf samt
en seniors ledamot hanterar ärenden som är kopplade till disciplinfrågor. Vi hänvisar till
likabehandlingspolicyn för att läsa mer om disciplinnämnden vid Göteborgs nation. Om
ett ärende öppnas i disciplinnämnden så kommer personuppgifter såsom namn,
telefonnummer och mail att hanteras. Det kommer inte föras något register över de
sparade uppgifterna. Det kan dock föras en mailkonversation med uppgifterna. Denna
mailkonversation raderas inom rimlig tid efter att ärendet avslutats.

2.9 Stipendium
Vid ansökan av stipendium som ledigkunngörelse av både universitetet och nationen
sparas den ansökandes namn, personnummer, betyg, födelseort, adress och
bankuppgifter. Då olika stipendium har olika kriterier som den ansökande måste
uppfylla för att kunna tilldelas stipendiet så behöver dessa uppgifter kring den
ansökande samlas in. Uppgifterna sparas av Quratorn på Göteborgs nation och det är
endast denna person som har tillgång till uppgifterna. Quratorn nominerar stipendiater
till nästkommande seniorsmöte där det beslutas om stipendiat. De nomineringar som
godkänns av seniorskollegiet blir protokollförda och arkiveras på nationen. De
personuppgifter som blir protokollförda är namn samt personnummer. Samtliga
inkomna ansökningar slängs av Quratorn så fort beslut är taget av seniorskollegiet.
Qurator skickar namn och kontouppgifter kopplat till stipendiater vidare till SEB som är
ansvarig för utbetalningen av stipendium.
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3. Marknadsföring och bilder
3.1 Mingelbilder
Under terminens olika event tar Göteborgs nation mingelbilder och detta för att
marknadsföra vår organisation och dess evenemang. Bilderna sparas i album på
facebook. Alla bilder tagna av organisationen vattenstämplas för att det ska vara lätt för
gäster som hamnar på bild att veta vem de ska rikta sig till om de vill få bilden borttagen.
Eventuella bilder som organisationen vill använda men inte ägs av nationen måste
krediteras till ägare. Dessutom måste ägarens samtycke finnas. Det ska finnas tydlig
information om att vi tar bilder på våra event och hur man går tillväga för att inte vara
med på dem både i våra informationskanaler men också i våra lokaler. Göteborgs nation
kommer endast publicera bilder där det tydligt framgår att personen/personerna kollar
in i kameran och då är medvetna om att bilden tas. Nationen kommer även publicera
bilder där det inte går att urskilja vem personen/personerna på bilden är.

3.2 Marknadsföring
I marknadsföringssyfte kan bilderna även komma att användas av nationen till fysiska
affischer eller via sociala medier. Om detta ska göra så kommer de berörda individerna
som går att urskilja på bilden få godkänna acceptera ett avtal med en samtyckesklausul.

4. Övriga register som Göteborgs nation hanterar.
4.1 Medlemsregister
Nationens medlemmar går att finna i ett program som heter Upright. Detta är det
gemensamma medlemsregistret för samtliga nationer i Lund. Samtliga av Göteborgs
nations medlemmar finns med i Upright. Göteborgs nation har ett
personuppgiftsbiträdaravtal med TRF där de tar ansvar för att hanterar registret och
systemet i enlighet med GDPR art 6.1 a. Vi hänvisar därav frågor kring GDPR till deras
policy som ni finner här:

4.2 Biljettförsäljning via Tickset
Vid större evenemang har Göteborgs nation biljettsläpp via företag Tickset. De sparas då
ett register över de personer som köpt biljetter till de olika evenemangen. Göteborgs
nation har ett personuppgiftsbiträdaravtal med Tickset där de tar ansvar för att hantera
registret i enlighet med GDPR art 6.1 a. Vi hänvisar därav frågor kring GDPR till deras
policy.
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5. Övrigt
5.1 Aktiva register är de enda register som Göteborgs nation sparar. Inaktuella register
raderas inom rimlig tid.

5.2 Göteborgs nation ger aldrig ut eller säljer en medlems eller gästs personuppgifter
utan godkännande av den enskilda personen. Godkännande ska då ske via avtal med
samtyckesklausul där identifiering sker av person i Quratelet.

5.3 Önskar en enskild person att tas bort från våra register ska detta göras inom en

rimlig tidsrymd av Quratelet. Detta ska inkludera all sparad personuppgiftsdata på den
enskilda personen. För att Göteborgs nation ska vara säker på att den enskilda personen
är den som den påstår så kommer Göteborgs nation be om identifiering med id eller
pass.
Har du frågor om Göteborgs nations GDPR arbete eller denna policy är du varmt välkommen att
maila q@goteborgsnation.com.
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