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1. Omfattning 
 

Denna policy omfattar Uppsala Studentförening Elektroteknik (USE) och dess arbetsgrupper, 

förtroendevalda och kommittéer. Uppsala Studentförening Elektroteknik kommer att betecknas som 

USE i fortsättningen.  

 

2. Vem är ansvarig för uppgifter som insamlas av Uppsala 

Studentförening Elektroteknik? 
 

Det kommer att vara Uppsala studentförening Elektroteknik, USE  
 
Adress: 
Uthgård, Lägerhyddsvägen 2 hus 73, 75237, Uppsala 
 
Org.nummer:  
802492-0426 

 

som är ansvarig för behandlingen utav de insamlade personuppgifter. 

 

3. Vad är personuppgifter? 
 

Med personuppgifter avses all slags information, även i form av ljud eller bild, som direkt eller 

indirekt kan hänföras till en fysisk person, oavsett i vilken egenskap personen registreras. GDPR 

omfattar alltså inte uppgifter om juridiska personer och inte heller uppgifter om avlidna. 

 

Kravet på att information direkt eller indirekt skall kunna kopplas till en individ innebär t.ex. att 

krypterade eller på annat sätt anonymiserade uppgifter är personuppgifter om det finns en nyckel 

som gör det möjligt att göra uppgifterna läsbara och koppla dem till en individ. 

 

4. Varför behandlar vi era personuppgifter? 
 

För att föreningen USE ska kunna bedriva verksamhet krävs det att föreningen behandlar 

personuppgifter för olika ändamål. Detta för att kunna erbjuda tjänster och erbjudanden men även 

relevanta upplevelser så som evenemang. 
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5. När du anmäler dig till evenemang. 
När du anmäler dig till ett evenemang som USE anordnar så kommer föreningen att behöva behandla 

dina personuppgifter som du själv väljer att lämna till föreningen. 

 

5.1 Personuppgifter som kan komma att samlas in 
 

• Ditt namn 

• Ditt personnummer 

• Din medlemsstatus 

• Uppgifter kring betalning 

• E-postadress 

• Bilder 

 

5.2 Personuppgifter hanteras för att 
 

• Ta betalt för event, varor och tjänster. 

• Identifiera dig som biljettinnehavare 

• Ta fram statistik för deltagande 

• Skicka meddelande ( Med e-post eller liknande metoder)  

• Kunna leverera och hantera produkter eller tjänster som du har köpt av oss. 

 

5.3 Till vem delar vi personuppgifter? 
 

Då det skulle vara nödvändigt att dela personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster så delar vi 

dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden som arbetar för oss. När personuppgifter delas 

med dessa så är ändamålet endast att för det ändamål som personuppgifterna insamlades från 

början kunna genomföra avtal. Vi kan komma att också dela dina personuppgifter med vissa företag 

som har en egen personuppgiftsansvarighet. Att ett företag är detta innebär att vi inte kontrollerar 

hur information som utlämnas till företagen behandlas. När information delas med företag som är 

självständigt personuppgiftsansvariga så gäller deras personuppgiftsbehandling.  

 

• Transporter (logistikföretag) 

• IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support) 

• Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, andra betaltjänstleverantörer 

och banker) 

• Marknadsföring (Sociala medier, reklambyråer, print) 

• Statliga myndigheter (Skatteverket och andra myndighetsorgan) 
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6. Lagringstid 
 

Vi kommer att spara uppgifter om dig i upp till 7 år efter genomfört köp och betalningar där det finns 

underlag för möjlig reklamation och för att följa bokföringslagen. 

För medlemmar kommer personuppgifter att sparas under medlemstid. 

Vide engagemang inom föreningen kommer föreningen att spara dina kontaktuppgifter i upp till 50år 

för att kunna eventuellt gå tillbaks och kontakta föregående post innehavare.  

 

6.1 Dina rättigheter 

6.1.1. Registerutdrag 
Du har rätt att kräva ett registerutdrag. Med andra ord, du kan begära att får veta vilken typ av 

information vi har om dig och hur den har samlats in. 

Vi är öppna med hur vi behandlar din information och ifall du vill ha en insikt i hur den behandlas så 

kontaktar du föreningen. Hur du gör detta hittar du under avsnitt 7. 

 

6.1.2 Rätt till radering 
Du kan begära att dina personuppgifter som vi behandlar raderas. 

 

Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns juridiska skyldigheter som förhindrar oss från att 

göra detta. 

 

7. Kontaktuppgifter 
 

Org.nr: 802492-0426 

 

E-post: e-ordf@utn.se 

 

Uppsala Studentförening Elektroteknik 

Uthgård 

Lägerhyddsvägen 2, hus 73 

752 37, Uppsala 

mailto:e-ordf@utn.se

