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Behandling av personuppgifter
hos Linnéstudenterna (LNS)
Här finns information om hur personuppgifter behandlas hos Linnéstudenterna
(LNS), Studentkåren vid Linnéuniversitetet. Linnéstudenterna följer
dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).
LNS behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679. Dessa regler kallas härefter för dataskyddsförordningen, GDPR.
LNS är ansvariga för all behandling av personuppgifter inom dess verksamhet. Detta är
generell information om hur personuppgifter behandlas av LNS.

Personuppgiftsansvarig – personuppgiftsombud (PULO)
LNS styrelse är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter på hos LNS. Elin
Gunnarsson är personuppgiftsombud (PULO) vid LNS.

Vad gör LNS med personuppgifter?
LNS behandlar personuppgifter som en del vår verksamhet för att uppfylla vårt uppdrag som
studentkår: ”En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i
utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid lärosätet”, i enlighet med
Studentkårsförordning (2009:769), Svensk författningssamling 2009:769.
All behandling av personuppgifter inom LNS sker för att i något led främja dessa ändamål.
Behandlingen måste även ha rättslig grund. Endast de personuppgifter som behövs för
ändamålet ska behandlas.
Kontakta LNS om du önskar mer detaljerad information om hur just dina personuppgifter (som
exempelvis kårmedlem, medarbetare, student/doktorand eller samarbetspartner) behandlas.

Varför behandlar vi personuppgifter?
Vi behöver kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post.
Personnummer behandlas när det behövs för att säkert kunna fastställa din identitet eller för
att samordna dina uppgifter mellan system för att säkerställa enhetlighet i informationen om
dig, exempelvis vårt medlemssystem. Här kan även information om studietakt, kurs, program
och annan information om dina studier vid LNU ingå.
Bank- och annan ekonomisk information för att betala ut pengar eller fakturera.
Personuppgifter som behövs vid anställning eller om du söker en tjänst.
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Vilka personuppgifter behandlar LNS?
Det finns olika anledningar till att LNS behandlar dina personuppgifter. Den vanligaste
anledningen är att du är student och finns i vårt medlemssystem. Vi jobbar även med andra
projekt, som exempelvis Buddyprogrammet och Ny i Växjö där vi behöver samla in
personuppgifter för att kunna genomföra projekten.
Våra student- och doktorandombud arbetar i enlighet med dataskyddsförordningen och de
personuppgifter som ombuden registrerar är antingen information som ni självmant ger oss,
eller uppgifter som vi får av universitetet under arbetet med ärendet. Personuppgifterna
används endast i den utsträckning som är nödvändig för att vi ska kunna arbeta med ärendet.
Studentombuden arbetar under sekretess och uppgifter lämnas inte ut om inte samtycke för
detta ges av dig som student.
Den mesta av denna information samlar vi in direkt från dig. Till vårt medlemssystem läser vi
in filer med information om antagna studenter som vi har fått från Linnéuniversitetets Ladokenhet. I vissa fall samlar vi även in uppgifter från andra källor, exempelvis olika
samarbetspartners. Varför detta görs informerar vi om i det enskilda fallet.

Personuppgifter i sociala medier
LNS kan komma att behandla personuppgifter även i sociala medier, som Facebook, Instagram
med flera – eftersom inlägg på dessa plattformar räknas som allmän handling. Dessa
personuppgifter kan även komma att arkiveras tillfälligt.

Hur skyddas dina personuppgifter?
LNS ska se till att behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerhetsställer en säkerhetsnivå
som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen. Säkerhetsaspekterna ska innefatta
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt ett adekvat tekniskt skydd. Det kan
exempelvis vara att endast en behörig person har tillgång till uppgifterna eller att uppgifterna
krypteras.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?
Större delen av den information som hanteras av LNS är inte allmänna handlingar. Däremot
omfattas exempelvis stadgar, styrdokument och protokoll från styrelse- och medlemsmöten
av offentlighetsprincipen.
LNS kommer inte att överlämna personuppgifter till andra parter utan rättsligt stöd.
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Tjänsteleverantörer
För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina
personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Linnéstudenterna, t.ex. för att
hantera utskick. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga
instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt
lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

Avtalspartners och IT-leverantörer
Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa
lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina
uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara
vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part.
Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi
överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt
personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Webbanalysföretag
Vi använder oss av externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden
på våra webbplatser och för användarfeedback. Dessa företag hanterar personuppgifter som
personuppgiftsbiträde för vår räkning. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter
som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå.

Hur länge sparar LNS personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller
så länge som krävs i lag.
Om du t.ex. är anställd behandlar vi dina personuppgifter så länge som det behövs för att
administrera anställningsförhållandet.
Om du är student och medlem i LNS behandlar vi dina personuppgifter så länge som du är
student och medlem i LNS.

Data till tredje land
LNS överför inga personuppgifter till tredje land utanför EU/EES.
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Dataskyddsförordningen ger dig som enskild ett antal rättigheter gentemot
LNS:
Rätten till tillgång
Du har rätt att begära svar på om LNS behandlar personuppgifter om dig, och att få en
kostnadsfri kopia av de personuppgifter som behandlas. I samband med en sådan begäran
lämnar LNS även ytterligare information om behandlingen, som dess ändamål, kategorier av
personuppgifter som behandlas, förutsedd lagringstid m.m.
Rätten till rättelse
Du har rätt att begära att få dina personuppgifter hos LNS rättade om de är felaktiga. Du gör
detta genom att kontakta LNS. LNS är skyldiga att rätta dina personuppgifter utan onödigt
dröjsmål.
Rätten till radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade ur LNS:s system, om personuppgifterna inte
längre behövs för att uppfylla det ändamål som de samlades in för. Detta kan till exempel vara
fallet om du hoppar av din utbildning och vill att vi tar bort dina personuppgifter ur vårt
medlemssystem. LNS får sina personuppgifter från Ladok och om man som student vill bli
borttagen ur Ladoks filer måste man kontakta Ladok/Universitets- och Högskolerådet.
Det kan finnas bestämmelser som kräver att LNS inte raderar dina uppgifter, exempelvis
reglerna om allmänna handlingar.
Rätten till begränsning av dina personuppgifter
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att
vi ser till att vi bara behandlar dina personuppgifter för vissa specifika ändamål. LNS kommer
att begränsa behandlingen i följande fall:
•
•
•
•

Om du hävdar att personuppgifterna inte är korrekta och LNS behöver tid för att
kontrollera uppgifternas riktighet.
Om LNS inte längre behöver uppgifterna, men du begär att vi fortsätter att lagra dem
för att du behöver dem för att ta vara på rättsliga anspråk.
Om du invänder mot behandling som utförs av LNS. Behandlingen begränsas i så fall
till dess att en avvägning har gjorts mellan dina skäl för invändningen och LNS:s
tvingande berättigade skäl.
Om du anser att vi ska radera personuppgifterna, men vi inte kan göra detta av någon
anledning.

Rätten att invända mot behandling
Du har rätt att göra invändningar mot LNS:s behandling av dina personuppgifter om de
används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en
invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för
sådana ändamål.

