
Personuppgiftspolicy

1. Om denna policy
1.1 För att säkerställa insikt i vår hantering av personuppgifter, och för att tydliggöra de rättigheter och
skyldigheter som följer med sådan hantering, så har denna policy upprättats. Policyn beskriver hur ELSA
Sweden och dess lokalgrupper (“ELSA”) behandlar era (“Medlemmens”) personuppgifter. Den omfattar de
olika moment då ELSA samlar in personuppgifter, vilka rättigheter som kan komma i fråga, de rättigheter
som tillfaller Medlemmen och ELSAs skyldigheter i förhållande till dessa.

2. Era rättigheter
2.1 ELSA åtar sig att i förhållande till dig som Medlem medge följande rättigheter i enlighet med
Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) och annan relevant lagstiftning:

● Rätt till tillgång - rätten att begära information om samt tillgång till de personuppgifter som ELSA
behandlar om er;

● Rätt till rättelse - rätten att begära att ELSA rättar eller uppdaterar era personuppgifter om de är
felaktiga eller ofullständiga;

● Rätt till radering - rätten att begära att ELSA raderar era personuppgifter;
● Rätt till begränsning - rätten att begära att ELSA tillfälligt eller permanent upphör med

behandlingen av alla eller vissa av era personuppgifter;
● Rätt att invända;

● rätten att, när som helst, invända mot att ELSA behandlar era personuppgifter för ett visst
ändamål;

● rätten att invända mot att era personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring;
● Rätt till dataportabilitet: ni har rätten att begära en kopia av era personuppgifter i elektroniskt

format för att överföra dessa personuppgifter i syfte att användas i en annan parts tjänster; samt
● Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande: ni har rätten att inte bli föremål för några

beslut som grundas enbart på automatiserat beslutsfattande, inklusive pro�lering, där beslut skulle
medföra rättsliga följder för er som person eller annan påverkan av liknande karaktär.

2.2 Om ni önskar göra anspråk på en eller �era av dessa rättigheter så meddelas detta direkt till vår
personuppgiftsansvarige, vilken kontaktas på:

● Mail: secgen@se.elsa.org



2.3 Meddelade om anspråk på rättighet kontrolleras löpande och svar avges utan dröjsmål i syfte att
tillgodose ert behov av en smidig hantering av ert ärende. Skulle ni uppleva att svaret inte tillgodoser ert behov,
så har ni alltid möjligheten att kontakta eller framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (Svensk
myndighet för data- och integritetsskydd).

3. Rättslig grund för hantering av personuppgifter
3.1 ELSA samlar in personuppgifter som en del av organisationens medlemsrekrytering. Genom att bli
registrerad medlem i en lokalgrupp tillhörande ELSA Sweden inträder ni ELSA Swedens allmänna villkor
för medlemskap. Insamlingen av uppgifter är en nödvändig grund i fullgörandet av de allmänna villkoren,
och om de efterfrågade uppgifterna inte uppges träder inget avtal i kraft mellan ELSA och Medlemmen.

3.2 Genom att uppge personuppgifter inför sociala event samtycker även Medlemmen till att de uppgivna
personuppgifterna hanteras på det sätt som anges i denna policy.

4. Hantering av Personuppgifter
4.1 ELSA samlar in personuppgifter i syfte att:

● Identi�era, administrera och kommunicera med Medlemmen,
● Tillhandahålla uppgifter om våra medlemmar i förhållande till tredje part.

4.2 ELSA samlar endast in uppgifter för speci�ka ändamål, och använder inte uppgifterna för andra
ändamål. Endast sådana uppgifter som är relevanta och behövliga för ELSA samlas in, och grunden till
insamlingen ska alltid gå att motivera.

4.3 I samband med att ELSA samlar in uppgifter om Medlemmen informeras Medlemmen, utöver de
rättigheter som stadgas i avsnittet “Våra skyldigheter”, om bland annat följande:

● Vem som är personuppgiftsansvarig och hur man kontaktar den personuppgiftsansvarige,
● Vilka personuppgifter ELSA behandlar,
● För vilket ändamål och med vilken rättslig grund som ELSA behandlar dessa personuppgifter,
● Vilka mottagare som ska ta del av uppgifterna,
● Om ELSA tänker överföra personuppgifterna till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES).

5. Personuppgifter som är föremål för hantering
5.1 ELSA samlar in personuppgifter vid i huvudsak två tillfällen: medlemsrekrytering och inför sociala
events.



5.2 Med medlemsrekrytering avses registrering av nya medlemmar. Vid medlemsrekrytering samlas följande
uppgifter in:

● Namn,
● Personnummer,
● Kön,
● Telefonnummer,
● Adress,
● E-postadress,
● Termin,
● Universitet.

5.3 Med sociala event åsyftas event som anordnas av lokalgrupper själva eller tillsammans med dess
samarbetspartners, annan förening eller dylikt. Vilka personuppgifter som samlas in inför sociala events
kommer bero helt på eventets karaktär och de krav som ställs av samarbetspartners, lokala arrangörer,
sponsorer och liknande. För att säkerställa att de insamlade uppgifterna är relevanta och behövliga har
Medlemmen rätt att kräva att ELSA motiverar varför just dessa uppgifter samlas in.

5.4 Utöver detta kan hantering förekomma i andra former. Vid sådan hantering har Medlemmen samma
rättigheter som vid de två huvudsakliga hanteringsformerna.

6. Mottagare av insamlade persondata
6.1 Nedan listas den typ av mottagare som genom avtal med ELSA äger möjlighet att mottaga insamlade
persondata:

● Tredje part i form av avtalspart som genom avtalet erhåller insamlade persondata i syfte att
kommunicera med Medlemmen eller tillhandahålla förmåner,

● Tredje part i form av myndighet som genom föreläggande äger rätten att begära ut insamlade
persondata.

7. Tillhandahållande av personuppgifter i förhållande till tredje part
7.1 ELSA värnar om Medlemmens integritet, och vid överföring av informationen till tredje part säkerställs
att inga andra än de för transaktionen relevanta parterna har tillgång till den information som överförs. Om
Medlemmen inte samtycker till denna hantering av dina uppgifter så hänvisar vi till rubriken “2. Era
rättigheter” varpå ni kan vidta åtgärd i syfte att radera eller begränsa viss eller all data som ELSA hanterar
avseende er person.



8. Lagring samt säkerhet för personuppgifter
8.1 Vid tillfället för insamling av personuppgifter genomförs en digital översändelse av informationen till
ELSA:s centrala datalagring. ELSA försäkrar härmed att den lagring som vidtas uppnår den lagtekniska
standard som krävs för att lagring av personuppgifter ska få ske. Således kan ni som Medlem försäkra er om
att de uppgifter som lämnas skyddas på ett ändamålsenligt vis. Med lagteknisk standard avses
Dataskyddsförordningen (GDPR).

8.2 Uppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt. För uppgifter som samlats in vid
medlemsrekrytering innebär detta som huvudregel att personuppgifterna lagras i två år i ELSA Swedens
aktiva medlemsregister efter medlemskapets upphörande, för att därefter lagras ytterligare 1 år i ett särskilt
register. Detta då medlemmar som utgör revisionsunderlag för de stipendier och bidrag som ELSA Sweden
söker är bakåtblickande på föregående års statistik..Uppgifter som samlas in inför sociala event tas som
huvudregel bort 14 dagar efter eventets sista dag, om en längre lagring inte är motiverad.

8.3 Rättigheten att radera era uppgifter enligt rubriken “Era rättigheter” medges genom att ni till ELSA
meddelar att ni inte önskar att era personuppgifter vidare lagras i ELSAs datalagringscentral.

9. Uppdatering eller ändring av personuppgiftspolicy
9.1 Denna policy kan i framtiden komma att ändras eller uppdateras. Sker det meddelas Medlemmen om
det.

10. Kontaktinformation
Personuppgiftsansvarig:
Nathalie Labar
secgen@se.elsa.org
ELSA Sweden

mailto:Adam@easyjacket.se

