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Hallands Nations Integritetspolicy
Allmänt
EU:s dataskyddsförordning träder ikraft den 25 maj 2018 och ersätter därmed
Personuppgiftslagen i Sverige. Syftet med Dataskyddsförordningen är att skydda privatpersoner
mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.
Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2017/679 av den 27 april
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det
fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG) är en tvingande lag och
kan inte avtalas bort. Detta skydd syftar framförallt till att den registrerade är medveten om sina
rättigheter samt den som informeras om de behandlingar som kommer att utföras, för vilka
ändamål samt vilka rättsliga grunder som behandlingen vilar på.
Denna policy kommer att redogöra hur Hallands Nation hanterar personuppgifter samt vilka
rutiner som finns för verksamheten. Policyn riktar sig till fysiska personer vars personuppgifter
behandlas inom ramen för verksamheten.
Hallands Nations ansvar
Hallands Nation är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att all behandling av personuppgifter
följer Dataskyddsförordningen samt vid tidpunkten övrig gällande rätt såsom annan lagstiftning,
myndighetsföreskrifter och liknande. Hallands Nation ansvarar för att kontinuerligt följa upp och
utvärdera hur personuppgifterna hanteras och lagras, föra ett register över vilka register som
administreras samt tillgodose alla berörda medarbetare på nationen hur de ska hantera
personuppgifter på ett säkert sätt i enlighet med denna policy. Hallands Nation ansvarar även för
att informera om rättigheterna hos alla som har sina personuppgifter behandlade av nationen.
Vid förekomst av personuppgiftsincidenter ansvarar Hallands Nation för att anmäla till
Datainspektionen inom 72 timmar.
Vid ytterligare frågor angående hur Hallands Nation hanterar personuppgifter eller om du vill bli
borttagen kontaktar du Qurator, vilken är ansvarig för att nationens policyer och riktlinjer
upprättas och efterföljs.
Carolina Lundh,
q@hallandsnation.se,
046- 15 91 91
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Personuppgifter, dess behandling och rättslig grund
Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till dig som person. Detta kan vara både ensamma
uppgifter såsom personnummer likväl som uppgifter som kan kopplas till dig tillsammans med
andra uppgifter, exempelvis förnamn och adress. Begreppet personuppgifter tolkas brett och kan
därför innebära all information som både direkt och indirekt kan kopplas till informationen.
Personuppgifter upptas av Hallands Nation i samband med de ovan nämnda
registreringstillfällen. Hallands Nation kommer aldrig att inhämta personuppgifter från
utomstående parter, med undantag för antagna studenter till Lunds universitet från Hallands läns
upptagningsområde. Behandling av personuppgifter är ett omfattande begrepp och avser olika
typer av åtgärder. Dessa är inhämtning, hantering, lagring och gallring av personuppgifter. Enligt
Dataskyddsordningen får personuppgifter endast samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och
berättigade ändamål. Personuppgifterna får inte hanteras på något sätt som är oförenligt med
dessa angivna ändamål och kommer att ske först efter att personen fått information om
behandlingen. När personen har tagit del av detta har Hallands Nation möjlighet att hantera
personuppgifterna med rättslig grund, det vill säga med stöd av Dataskyddsförordningen.
Kategorier av personuppgifter som registreras
De olika typer av personuppgifter som kan komma att registreras på Hallands Nation är följande:
- Medlemmar
- Deltagare på nationens olika aktiviteter
- Hyresgäster Hallandsgården
- Alumner i Hallands Nations Vänner
- Förtroendevalda i form av förmän och quratel
- Personer nominerade till förtroendeuppdrag
- Antagna studenter vid Lunds universitet från Hallands läns upptagningsområde
Hallands Nation behandlar enbart personuppgifter på personer enligt ovanstående punkter. Dessa
uppgifter hanteras i enlighet med ändamålsbeskrivningen för respektive kategori.
Ändamålsbegränsning
Hallands Nation hanterar i sin dagliga verksamhet flertalet personuppgifter hos sina medlemmar
och andra aktiva. För att säkerställa att all hantering sker på ett säkert sätt ska därför all hantering
av personuppgifter alltid ske i enlighet med denna policy. Syftet med detta är att minimera
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användandet av personuppgifter i verksamheten och att dessa hanteras av så få parter som möjligt.
All hantering av personuppgifter sker enbart efter de rättsliga grunder som finns i
Dataskyddsförordningen. Som utgångspunkt hanteras enbart personuppgifter efter samtycke, i
enlighet med art. 6.1 a) i förordningen. Vid rättsliga grunder som inte omfattar samtycke
kommer detta tydligt att framgå i ändamålsbegränsningen. Hallands Nation kommer aldrig att
hantera eller registrera någon form av känsliga personuppgifter.
Medlemskap
Hallands Nation hanterar personuppgifter för olika ändamål. Syftet med att hantera
personuppgifter för våra medlemmar är att kunna säkerställa medlemskapet, både för berörd
individ samt Hallands Nation som organisation. Som medlem i Hallands Nation är berörd
person även medlem i Studentlund, som i sig administreras och hanteras av
Terminsräkningsföreningen. Genom att registrera sig och betala in till
Terminsräkningsföreningen har man ingått ett civilrättsligt avtal om medlemskap, där registrering
av personuppgifter följer.
Genom att välja Hallands Nation efter denna registrering kommer även ytterligare hantering av
personuppgifter att ske. Som nyinskriven student samlar Hallands Nation in personuppgifter
utöver de som redan inhämtats vid registrering. Dessa personuppgifter används i syfte att skicka
ut information till medlemmen och hanteras enbart av quratelet. Vid tillfällen medlemmen
anmäler sig till det, kommer även namn och telefonnummer att delges till förtroendevalda på
Hallands Nation, i syfte att kunna kontakta medlemmen för olika former av engagemang.
Genom att samtycka till att vara medlem på Hallands Nation erhåller medlemmen möjligheterna
till olika aktiviteter, engagemang, inbjudningar samt stipendier. För att kunna administrera dessa
möjligheter krävs personuppgifter av medlemmen. Dessa kommer att ligga på en databas samt
drive som enbart quratelet har tillgång till.
Hantering av personuppgifter innebär även att personuppgifter kan komma att skickas på mail.
Dessa mail omfattar medlemsärenden internt inom nationen samt personuppgiftsbiträden och till
tredje part enbart vid tillfällen då medlemmen samtyckt till detta. Exempel på detta kan vara då
man ansökt om stipendier som handläggs av universitetet eller namnlistor till externa event. Vid
tillfällen då personuppgifter skickas via mail kommer personuppgifterna omgående att raderas
efter avslutat ärende.
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Hallands Nation förbehåller sig även rätten att ålägga personuppgiftsbiträden hantering av
medlemmars personuppgifter. Vid avslutat medlemskap gallras uppgifterna från alla register i
december nästföljande kalenderår. Önskar man bli borttagen tidigare än så kan man alltid
kontakta qurator.
Anmälningslistor
Genom att anmäla sig till någon av Hallands Nations olika event kommer personuppgifter att
samlas in. Det kan vara personuppgifter av olika art, dock aldrig känsliga sådana. Genom att
anmäla sig till någon av dessa event samtycker deltagaren till att personuppgifterna hanteras av
Hallands Nation i syfte att kunna deltaga på eventet. Detta innebär att personuppgifterna
hanteras av quratel och förtroendevalda på nationen som anordnar det berörda eventet.
Personuppgifterna kommer aldrig att delges tredje part om detta inte tydligt meddelats i förväg.
Personuppgifterna kommer alltid att raderas efter avslutat event.
Hyresgäster Hallandsgården
Som hyresgäst på Hallandsgården samlas personuppgifter in för att kunna fullgöra det
avtalsförhållande som råder mellan Hallandsgården och hyresgästen i enlighet med art. 6.1 b) i
dataskyddsförordningen. Dessa personuppgifter samlas in och hanteras av husförmän. Detta förs i
register som syftar till att kunna administrera, kontakta samt skicka ut löpande information till
hyresgästerna. De används även för att kunna uppfylla bokföringslagen, till vilken
Dataskyddsordningen är subsidiär.
Personuppgifterna kommer aldrig att delges tredje part utan hyresgästs medgivande, med
förbehåll för offentlig domstol, kronofogdemyndigheten eller hyresnämnden vid förekommen
tvist.
Hallands Nation förbehåller sig även rätten att ålägga personuppgiftsbiträden hantering av
hyresgästers personuppgifter. Vid uppsägning av hyresavtal gallras uppgifterna från alla register
fem år efter senast betalda hyresavi.
Fotografier
Hallands Nation avser att samla in personuppgifter i form av fotografier på personer som deltar
på nationens officiella verksamheter. Officiella verksamheter är alla verksamheter som är
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anordnade av någon av nationens olika utskott. Hallands Nation är en ideell förening som arbetar
helt utan ekonomisk vinning. Då all form av nyttjande och drivande av verksamheten kräver
medlemskap inom Studentlund är en av Hallands Nations viktigaste syften att sprida information
om nationen till studenter som är berättigade medlemskap. I dagsläget är sociala medier en
överlägsen mediekanal när det kommer till nationens marknadsföring. Det är även viktigt att
kunna använda fotografier från nationens verksamheter i olika broschyrer och informationshäften
som delas ut vid olika tillfällen. Detta för att kunna skapa en personlig känsla och visa upp vad
Hallands Nation har att erbjuda för nya studenter och medlemmar. Det är viktigt ur
konkurrenssyfte då det inom Studentlund finns många olika anslutna organisationer som alla
behöver medlemmar. Hallands Nation anser att marknadsföring inkluderande fotografier är
nödvändig för att bibehålla en kvalitativ marknadsföring, vilket är viktigt för nationens fortsatta
överlevnad. Fotografier är även viktiga för att kunna sprida information om nationen till dess
medlemmar och övriga intressenter.
Genom att fotografera vid de olika tillställningar som nationen arrangerar kommer
personuppgifter att samlas in. Vid tillställningar där fotografering sker kommer information alltid
att ges på förhand till deltagare. När fotografier är tagna under verksamheter samlas dessa bilder
in och rensas av berörd fotograf. Dessa kan även komma att sparas av PR-chef på Hallands
Nation. I dagsläget är fotografier på sociala medier en normaliserad företeelse för de flesta
studenter. Det tillhör ofta både ett socialt sammanhang och har ett personligt värde. Ofta
efterfrågas fotografier från verksamheter i efterhand av studenter.
Då fotografer alltid rensar och väljer ut de bilder som anses lämpliga minskas risken för missnöje
av de berörda personerna på fotografierna. Hänsyn kommer dock alltid att tas till personer på
fotografierna och fotografier som personer inte vill ha publicerade kommer därför att tas bort
omedelbart vid begäran. Fotografierna kommer att publiceras på Hallands Nations Facebooksida,
Instagramkonto, hemsida samt övrigt tryckt material.
Med detta i åtanke anser Hallands Nation sig ha ett större intresse av att publicera och använda
bilder i informations- samt marknadsföringssyfte än studenters intresse för skydd av sina
personuppgifter genom att vara delaktig under verksamheterna. Detta är helt i enlighet med art.
6.1 f) i dataskyddsförordningen som stadgar att behandling av personuppgifter är laglig om
behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges intressen, om inte
den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver
Thomanders väg 3
224 65 Lund

Tfn 046-15 91 91

Bankgiro 909-5548

expen@hallandsnation.se
www.hallandsnation.se

Sida 6 av 9

Hallands Nation
vid Lunds universitet

skydd av personuppgifter. Alla deltagare kan när som helst invända till denna behandling och då
ska, och kommer, behandlingen att upphöra ifall inte någon annan rättslig grund föreligger för
behandlingen.
Hallands Nations Vänner
Hallands Nations Vänner är Hallands Nations alumniförening som syftar till att vara ett nätverk
för medlemmar som vill behålla kontakten med nationen efter avlutade studier. Genom ett
medlemskap till denna alumniförening samtycker medlemmen till att personuppgifter samlas in
och hanteras av notarie på Hallands Nation. Detta meddelar Hallands Nations Vänner vid
registrering och innebär att Hallands Nation åtar sig att hantera uppgifterna. Dessa uppgifter
kommer att gallras från registret efter 25 år. 25 år motiveras av att föreningens syfte är att
bibehålla kontakterna även i framtiden. Sparas uppgifter i 25 år hinner man att få inbjudan till
två stycken jubileum. Hanteringen på Hallands Nation omfattar utskick av olika inbjudningar,
medlemstidningen samt övrig information. I övrigt delges inte uppgifterna till någon
utomstående part. Vill medlemmen ta bort sina personuppgifter tidigare än den rutinmässiga
gallringen kan uppmaning om detta alltid meddelas till notarie eller ansvarig på Hallands Nations
vänner, som då raderar uppgifterna omedelbart.
Valberedningen
Valberedningen hanterar personuppgifter i samband med valperioder, då dessa samlas in för
intervjuer. Dessa hanteras enbart av valberedningens ordförande samt ledamöter. Dessa används
enbart i syfte för att kontakta berörd person och kommer alltid att raderas omgående efter
avslutad valperiod. Vid uppmaning kan berörd person alltid komma att tas bort omedelbart.
Förmän
Genom att bli förtroendevald på Hallands Nation kommer personuppgifter att samlas in. Dessa
uppgifter kommer att användas i nationens olika register för att kunna administrera de
förtroendevaldas olika uppgifter samt information. Personuppgifter kommer att hanteras av
quratelet, men även tredje part vid tillfällen där den förtroendevalda är ansvarig kontaktperson.
Efter avslutat förtroendeuppdrag gallras personuppgifterna efter två år.
Quratel
Genom att bli vald till en quratelspost kommer personen att införas i ett livslångt register. Detta
för att kunna bibehålla vilka som lett nationen ur ett långsiktigt historiskt perspektiv. Om man
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inte lämnar sitt samtycke till detta kan man kontakta nationen och be om borttagande av sina
uppgifter i den mån det är möjligt. Genom att sitta i quratelet kommer man att vara med i olika
officiella handlingar, ansökningar och protokoll som inte alltid kan tas bort. Övriga register och
personuppgifter kan givetvis tas bort i den mån det är möjligt.
Hallands Nations register med personuppgifter
Hallands Nation innehar följande register med personuppgifter:
-

Novischformulär, ifylles när man blir ny medlem på nationen och lagras på quratelets
datorer
Jobbarlistor, ifylles även dessa som ny medlem och lagras på quratelets datorer. Delas även
med förmän.
Anmälningslistor, lagras på quratelets datorer och delges med quratelet och förmän.
Förmannalistor, lagras på quratelets dator samt fysisk bok som förvaras i låsta lokaler.
Intervjuformulär till valberedningen, lagras i en drive som enbart valberedningens
ledamöter har tillgång till.
Personuppgifter på mail, berörd quratelsmedlems dator och mailserver
Quratelsregister, lagras enbart i quratorns dator
HNV-register, lagras i LimeEasy i notariens dator
Förtroendepersonregister, lagras i LimeEasy i notariens dator
Adresslistor, finns i fysisk form och tas bort efter att de postats
Fotografier, PR-chefens dator samt Facebook

Personuppgiftsbehandling som faller utanför dataskyddsförordningens tillämpningsområde
Förtroendevalda vid Hallands Nation som hanterar personuppgifter kan även ha anteckningar,
meddelanden och annat på datorer och telefoner som är av rent privat natur och därmed faller
utanför policyn i enlighet med Dataskyddsförordningen art. 2, punkt 2c.
Personuppgiftsbehandling av tredje part
Hallands Nation kommer aldrig att delge personuppgifter utan samtycke. De fall som
personuppgifter kan komma att delges tredje part är vid event som personen anmält sig till och
som i något led hanteras av en tredje part, exempelvis samarbete tillsammans med annan nation.
Detta kommer alltid att uppges i samband med att personuppgifterna samlas in och genom att
lämna uppgifterna samtycker personen till att de kommer hanteras även av tredje part. Även
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tredje part kommer att gallra personuppgifterna efter avslutat event.
Åtgärder vid personuppgiftsincidenter
Hallands Nation vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en nivå
som är lämplig i förhållande till att personuppgifterna som behandlas riskeras att hanteras i strid
med denna policy. Detta är bland annat i form av lösenordskyddade datorer, antivirusprogram
och övriga rutiner implementerade i det dagliga arbetet. Även nationens lokaler där
personuppgifter lagras har väl tilltagna säkerhetsrutiner och är alltid under uppsikt eller låsta och
larmade med säkerhetskod. Nycklar och elektroniska nyckeltags är enbart ett fåtal förtroendevalda
personer tillhanda och det är därför endast behöriga som har tillgång till dessa lokaler.
Om personuppgiftsincidenter ändå skulle uppstå ska personal och personuppgiftsbiträden
meddela ansvarig qurator så snart det inträffat eller riskerar att inträffa. Händelseförloppet i ett
sådant fall är att qurator och person som rapporterat incidenten (1) omedelbart ska vidta alla
nödvändiga åtgärder för att förhindra att incidenten inträffar alternativt mildra konsekvenserna.
(2) Göra en riskbedömning av hur allvarlig incidenten som värst kan tänkas vara och (3) därefter
göra en bedömning om personen ska informeras om incidenten och (4) senast inom 72 timmar
anmäla till Datainspektionen. För att undvika att liknande misstag sker igen ska qurator och
rapporterande person (5) presentera incidenten för nationskollegiet och diskutera samt redogöra
för hur liknande situationer kan förebyggas i framtiden. (6) Incidenten ska sedan dokumenteras i
quratorns dator för att kunna få överblick över inträffade incidenter.
Dina rättigheter
Rätt till information
- Information till personen ska lämnas både när uppgifterna samlas in och när den
registrerade annars begär det. Information ska även lämnas vid personuppgiftsincidenter
om det finns risk för exempelvis bedrägeri eller identitetsstöld. Information fås exempelvis
genom att läsa denna policy både i fysisk form vid besök samt på hemsidan,
www.hallandsnation.se/om_nationen.html. Informationen innebär att du har rätt att veta
vilka personuppgifter vi samlar in, hur de används och ändamålet med behandlingen.
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Rätt till rättelse
- Om uppgifter som Hallands Nation insamlat inte är korrekta eller om de bör
kompletteras har personen rätt att vända sig till nationen och få dessa rättade.
Rätt till radering
- Personen har rätt till radering av sina personuppgifter, så länge det inte finns någon
rättslig grund som gör att Hallands Nation behöver dessa längre och kan uppge detta.
Kontakta alltid nationen om du vill få dina uppgifter borttagna.
Rätt till begränsning av behandlingen
- Vid tveksamheter om uppgifternas riktighet eller om personen vill att de registrerade
personuppgifterna enbart får behandlas för vissa avgränsade syften har personen rätt till
att få denna begränsning gjord.
Rätt till invändningar
- Vid fall då personen invänder mot intresseavvägning, exempelvis vid bilder publicerade
för marknadsföring, har denne rätt till detta och den aktuella personuppgiften ska tas
bort.
Återkallelse av samtycke
- När som helst har personen rätt att återkalla det samtycke som ligger till grund för
behandlingen av personuppgifterna. Majoriteten av Hallands Nations behandlingar av
personuppgifter bygger på samtycke, vilket gör att personen i de flesta fall kan bli
borttagen omedelbart.

Thomanders väg 3
224 65 Lund

Tfn 046-15 91 91

Bankgiro 909-5548

expen@hallandsnation.se
www.hallandsnation.se

