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Vision: Västgöta Nation ska verka för att personuppgifter som behandlas av verksamheten hanteras på 

korrekt sätt. 

 

Syfte: Västgöta Nations syfte med denna policy är klargöra och tydliggöra hur nationen hanterar 

personuppgifter, i synnerhet med koppling till GDPR. 

 

Mål: Målet är att verksamheten ska genomsyras av korrekt hantering av personuppgifter, samt att 

personer i kontakt med verksamheten ska känna en trygghet kring nationens hantering av deras 

personuppgifter. 

 

 

Bakgrund 

GDPR (General Data Protection Regulation) är den nya allmänna dataskyddsförordningen för EU. 

Förordningen antogs 2016 och trädde i kraft i EU den 25 maj 2018 och den är därmed ersättande för 

nationell register- och personuppgiftslagstiftning. I Sverige har GDPR därför ersatt PUL 

(Personuppgiftslagen). Regler gällande hur organisationer som Västgöta Nation ska hantera gäster och 

medlemmars personuppgifter finns reglerade i GDPR. Personuppgift syftar i policyn till information som 

direkt eller indirekt kan ledas till en fysisk person. Exempel på sådan information är exempelvis namn, 

kontaktuppgifter eller personnummer. Med den här policyn vill Västgöta Nation påvisa att 

personuppgifter som behandlas av nationen endast används för avsedda ändamål, samt att gäster och 

medlemmars personuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst och användning. Västgöta Nation är en av 

13 studentnationer i Lund som erbjuder ett studentliv med en stor bredd. Nationen är organiserad av 

studenter, för studenter. I och med ett medlemskap i Västgöta nation kommer nationen att samla in och 

behandla personuppgifter om den enskildes medlemskap i syfte att denne ska få ta del av nationslivet på 

Västgöta nation. Beroende på vilka delar av nationernas verksamhet som den enskilde medlemmen deltar 

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

 

Bestämmelserna i denna datapolicy gäller behandlingen av personuppgifter i både medlemsregister, 

databaser, ärende- och dokumenthanteringssystem, men också ostrukturerat material i form av t.ex. text i 

ordbehandlingsprogram och på internet, bilder samt e-post. Denna datapolicy beskriver den information 

som Västgöta nation behandlar, vilka som har rätt att ta del av informationen samt vilka rättigheter den 

enskilde personen har i samband med behandling av personuppgifter.  

 

  



Uppgifter som Västgöta nation samlar in, behandlar och använder 

Nationen behandlar de uppgifter som medlemmen uppger i samband med tecknande av medlemskap och 

som behövs för nationernas administration t.ex. namn, adress, personnummer, telefonnummer, 

mejladress, förtroendeposter samt andra uppgifter som krävs för att administrera medlemskap. Genom 

medlemskap i en, eller flera nationer godkänner studenten att personuppgifter som medlem själv 

registrerat lagras i medlemssystemet som administreras av terminsräkningsföreningen (TRF).  

 

Ytterligare uppgifter kan komma att behandlas i samband med att en medlem nyttjar någon av nationernas 

tjänster t.ex. vid stipendieansökningar, om medlem är hyresgäst i någon av nationens bostäder eller 

uppgifter som lämnas t.ex. i samband med anmälan till arrangemang. Dessa uppgifter är enbart sådana 

som den enskilde medlemmen uppger i samband med nyttjandet av tjänsten.  

 

Uppgifterna raderas i samband med att ärendet är färdigbehandlat. I samband med att en medlem blir 

förtroendevald, söker anställning eller skriver upp sig för att arbeta inom verksamheten kommer även 

kontaktuppgifter och ev. löneinformation att samlas in och behandlas.  

 

Utöver dessa uppgifter så behandlar vi personuppgifter enligt nationens ändamålsbeskrivning för 

behandling av personuppgifter. Detta dokument finns att tillgå på nationens expedition för samtliga 

nationsmedlemmar. 

 

På nationen förekommer fotografering för att dokumentera vår verksamhet. Dessa bilder publiceras sedan 

i våra sociala medier och arkiveras i vårt arkiv. Syftet med bilderna är att dokumentera händelser och 

evenemang i vår verksamhet. Eventuella bilder som nationen vill använda men som inte ägs av nationen 

måste krediteras ägaren och det måste finnas samtycke för publicering. Det ska finnas information om att 

vi tar bilder på våra evenemang och hur man går tillväga för att inte vara med på bild vid anmälan men 

också i våra lokaler. Om önskemål om radering av bild uppkommer så sker detta omgående från samtliga 

plattformar.  

 

Västgöta Nation ger aldrig ut personuppgifter till utomstående parter utan samtycke. Nationen säljer 

heller aldrig en medlems- eller gästs uppgifter till tredje part. Ingen utanför Västgöta Nation har åtkomst 

till nationens register och hantering sker som presenterat i policyn och ändamålsbeskrivning. Undantag är 

de register vi delar genom medlemsdatabasen Upright, som är gemensam för samarbetsorganisationer till 

terminsräkningsföreningen (TRF). Upright har sin egen policy kopplad till GDPR och data.  

 

Västgöta nation ska ha utarbetade rutiner för insamling och radering av uppgifter så att uppgifter inte 

förvaras i onödan. Vidare ska registerna uppfylla de tekniska krav som de måste uppfylla enligt GDPR. 

 

Samtyckesformuleringar ska finnas på alla anmälningsformulär, stipendieansökningar och 

förmannaansökningar som skickas ut av organisationen. Information om hantering av personuppgifter ska 

finnas i alla mail skickade av någon som representerar nationen. Önskar en enskild person att tas bort från 

våra register ska detta göras inom en rimlig tidsrymd av Quratelet beroende på vem som är ansvarig för 

respektive register.  


