
Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening (EHVS)  
Sammanställning för hantering av personuppgifter  
 
1. Inledning 
 
Denna sammanställning förklarar hur EHVS behandlar dina personuppgifter. Sammanställningen 
vänder sig till dig som; 
 
• Som är medlem hos EHVS 
• Som köper biljetter till våra evenemang 
• eller som på annat sätt kommunicerar med oss via t.ex. sociala medier.  
 
Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in 
om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sett, i enlighet med tillämplig 
dataskyddslagstiftning.  
 
Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna sammanställning. Om du har några frågor om hur dina 
personuppgifter behandlas kan du kontakta först och främst kontakta vår Ordförande på 
ordf@ehvs.nu eller någon annan i styrelsen. Kontaktuppgifter till styrelsen hittar ni på 
www.ehvs.nu.  
 
2. Hur vi behandlar dina personuppgifter  
 
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra 
uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, personnummer, e-post adress.  
 
 
I avsnittet 2.1 förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevant 
information som rör dig som medlem gällande event och utbildning.  
 
2.1 Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?  
 
Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av gällande dataskyodslagsstiftning. Det innebär att 
varje behandling har en rättslig grund. De flesta behandlingar utförs för att vi ska kunna 
informera dig om vad som händer i föreningen och vad som händer i stort på Växjö Campus.  
Denna information och marknadsföring tillämpas av applikationen Cardskipper där era 
personuppgifter dagsläget finns lagrade.  
 
Vi har även separata medlemslistor på er medlemmar som engagerar er i ett utskott. 
 
När du väljer att bli medlem i vår förening, ber vi om ditt samtycke att uppge vissa 
personuppgifter samt profilering för att kunna skicka anpassad marknadsföring till dig på det sätt 
som beskrivs i punkt 2.1.1 längre ner.  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Nedan följer exempel på vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar, för vilka ändamål 
och med stöd av vilken rättslig grund det sker.  
 
2.1.1 När du är medlem hos oss 
 
När du är medlem hos oss behandlar vi:  
 
• Uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. namn, personnummer (utan de 4 sista siffrorna), e-
post, mobilnummer, kontaktuppgifter samt nationalitet.  
• Andra medlemslistor innehållande namn för personer med i utskott. 
• I vissa fall bankuppgifter vid utgivande av vunna stipendium eller dylikt.  
 
 
Om du lämnar information om en annan person, till exempel make/maka, flickvän/pojkvän eller 
kollega, förutsätter vi att du har fått tillstånd av personen i fråga.  
 
Vi behandlar dina personuppgifter för att:  
 
• Administrera vårt medlemsregister och för att identifiera dig som medlem. 
• Meddela dig om viktigt information som berör dig som medlem och student i stort. 
• Meddela dig om evenemang och happenings som händer på campus och berör dig som 
medlem.  
• Meddela dig om föreningens verksamhet. 
• Rikta utskick till medlemmar som är med i utskott eller inte. 
• Upprätthålla säkerhet på och förebygga brottslighet på våra evenemang.  
 
2.1.2 När du kommunicerar med oss  
 
När du på annat sätt kommunicerar med oss, t.ex via sociala medier eller mail behandlar vi: 
 
• Uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. namn, personnummer, telefonnummer, e-post samt 
kontaktuppgifter och information som berör ditt ärende.  
 
 
Vi behandlar dina personuppgifter för att: 

• Avhjälpa fel, hantera klagomål, feedback och frågor om saker som berör vår förening.  
 
2.1.3 När vi har en skyldighet enligt lag 
 
I vissa fall kan vi tänkas behandla dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund 
av när polis eller annan berättigad myndighet begär information vid misstanke om brottslighet.  
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2.2 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  
 
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med 
behandlingen. 
 
• Personuppgifter sparas så länge du är medlem hos oss. Därefter tas den bort. 
 
2.3 Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?  
 
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare: 
 
• I vissa fall våra Samarbetspartners EY, PwC, Deloitte och Länsförsäkringar för att ha hög klass 
på event eller liknande. 
• Andra mottagare när det följer lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.  
• Cardskipper som hanterar personuppgifter för vår räkning.  
 
 
Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat 
personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina 
personuppgifter.  
 
3 Dina rättigheter  
 
Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt till registerutdrag, rättelse och radering av 
personuppgifter. Du kan även begära att vår behandling begränsas, begära rätt till dataportabilitet 
(om du tillfört uppgifter själv), invända mot vår behandling och inge klagomål till 
tillsynsmyndighet. Vissa av rättigheterna gäller bara i vissa situationer, om vi t.ex. har en 
skyldighet att enligt lag spara viss uppgift. 
 
Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta vår Ordförande eller andra 
styrelsemedlemmar.  
 
• Rätt till tillgång (registerutdrag) - en rätt att få bekräftelse på och information om din 
personuppgiftsbehandling.  
• Rätt till rättelse - en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. 
• Rätt till radering - en rätt att få uppgifter borttagna. 
• Rätt till begränsning - en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis 
om du motsätter dig uppgifters rättighet.  
• Rätt till dataportabilitet - en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss til annan.  
Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.  
 
 
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med 
dataskyddslagstiftningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är 
tillsynsmyndighet.  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Vi har rätt att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss 
från att radera vissa personuppgifter - som till exempel från bokförings- och skattelagstiftning. 
Nekandet kan även komma av att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändiga för att vi 
ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  

4. Kontaktuppgifter 
 
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är EHVS. Om du har frågor rörande hur 
EHVS behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till 
personuppgiftsansvariga i EHVS, är du välkommen att kontakta Ordförande för EHVS.  

För mer information eller för att ändra dina uppgifter vänder du dig till Styrelsen i EHVS. 
Universitetsplatsen 1, 351 95 Växjö eller till ordf@ehvs.nu 

5. Uppdateringar 
 
Denna sammanställning uppdaterades senast den [2018-05-24] och kan komma att ändras igen.  
 
Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening, EHVS.  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