GDPR-policy för Kuratorskollegiet i Lund
Antagen vid KK-möte den 2020-11-16
Kuratorskollegiet består av tolv medlemsnationer. Dessa är Östgöta Nation, Västgöta Nation,
Lunds Nation, Malmö Nation, Helsingborgs- Landskrona Nation, Sydskånska Nationen,
Kristianstad Nation, Blekingska Nationen, Göteborgs Nation, Hallands Nation samt Wermlands
Nation.

1. Policyn
GDPR eller General Data Protection Regulation är EU:s allmänna dataskyddsförordning. Förordningen
antogs 2016 och trädde i kraft i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter nationell register- och
personuppgiftslagstiftning. I Sverige har GDPR därför ersatt personuppgiftslagen (PUL). GDPR innehåller
regler om hur organisationer ska hantera personuppgifter. Med P
 ersonuppgift menas i den här policyn all
slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Detta kan vara
t.ex. namn och kontaktuppgifter, men även känsliga uppgifter så som personnummer. Denna policy utgör
ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt i takt med att praxis växer fram.
2. Personuppgiftsansvarig
I enlighet med denna policy är Kuratorskollegiets ordförande personuppgiftsansvarig.
Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur
behandlingen ska gå till. Varje medlemsnation i Kuratorskollegiet har sin egen policy - rör det ett ärende för
en enskild nation behöver den berörde kontakta den enskilda nationen.
Om en enskild person önskar få sina uppgifter rättade eller borttagna hos Kuratorskollegiet centralt
kontaktas ordförande. Varje enskild person har rätt att få utdrag över vilka uppgifter som finns registrerade
hos ordförande om en själv.
3. Typ av personuppgifter

Här nedan redogörs det för vilka personuppgifter som ordförande hanterar, varför dessa uppgifter behöver
hanteras, vad ändamålet är samt hur länge de sparas.
a. Kontaktuppgifter (ansökan till poster, personuppgifter etc)
ordförande kan komma att hantera kontaktuppgifter såsom namn, personnummer,
telefonnummer, adress och e-post. Dessa raderas så fort ärendet är slutreglerat alternativt
som längst tills avslutad mandatperiod.
b. Fotografier
Kuratorskollegiet kan ta bilder på sina interna sociala evenemang (som exempelvis Stora
KK och PQ) och deltagarna på evenemanget ska vara informerade om detta. Bilderna kan
komma att publiceras på någon av Kuratorskollegiets kanaler på sociala medier i
marknadsföringssyfte. Om en individ har kommit med på en bild och önskar att sagda bild
tas ner kan personen kontakta ordförande, så tas bilden ned omedelbart.
c. Evenemangsanmälningar
Vid evenemang som arrangeras i Kuratorskollegiets namn av representanter från
Kuratorskollegiets medlemsnationer, kan personuppgifter i form av kontaktuppgifter
komma att hanteras. Detta inbegriper kontaktuppgifter som redogörs för under punkt 3a
samt eventuella matpreferenser. Samtyckesformuleringar ska finnas på alla
anmälningsformulär för godkännande av personuppgiftshantering.
d. Utbildningsanmälningar
Vid utbildningarna i ansvarsfull alkoholservering eller andra utbildningar som arrangeras
av Kuratorskollegiet (i samarbete med AF och LUS), samt evenemang som arrangeras i
Kuratorskollegiets namn av representanter från samarbetsorganisationer kan
personuppgifter komma att hanteras. Insamling av personuppgifter sker på samma sätt
som beskrivits i punkt 3a och 3c.
e. Protokoll
Alla protokoll som skrivs inom samarbetets organ skickas ut till Kuratorskollegiets
medlemsnationer och Kuratorskollegiets seniorskollegium samt presidierna för AF, LUS,
TRF och Studentlundskoordinatorn. Uppgifter som samlas in genom protokoll är namn.
Protokoll är till för att det mötesdeltagarna säger ska dokumenteras. Vissa uppgifter om
hälsa påverkar hela organets verksamhet, t.ex. information om sjukskrivningar av
arvoderade personer, och behöver därför dokumenteras i protokoll. Fysisk arkivering sker
organiserat i pärmar, och digital arkivering sker via molntjänsten Google Drive som är en
tredjepartstjänst och har sin egen GDPR-policy.
f.

Hemsidan www.kuratorskollegiet.se

På hemsidan publiceras personuppgifter såsom namn på nominerade till poster inom
Kuratorskollegiet, namn och kontaktuppgifter till sittande presidium samt namn på
tidigare presidialer.

4. Önskemål om borttagning
Vid önskemål om rättelse, utdrag eller borttagning av personuppgifter kontaktas ordförande på
ordf@kuratorskollegiet.se . Dessa önskemål från enskild person ska hanteras inom en rimlig tidsrymd. Detta
ska inkludera all lagrad personuppgiftsdata på den enskilda personen.

