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GDPR-policy på Lunds nation

Dataskyddsförordningen (“GDPR”) träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR innehåller regler om
hur organisationer som Lunds Nation ska hantera våra medlemmars och gästers personuppgifter.
Personuppgifter är all information som kan identifiera en enskild person. Detta kan vara t.ex.
namn och kontaktuppgifter, men även känsligare uppgifter som betygshistorik och
personnummer.
Lunds nation kommer i kontakt med enskilda personers personuppgifter när:
● Vi behandlar och arkiverar register som används för att anmoda medlemmar och gäster
till våra årliga fester samt för att kunna framställa kontaktlistor till våra förmän och
tjänstemän,
● När vi utlyser våra terminsvisa stipendier,
● När vi behandlar specifika ärenden via telefon, mail och vid fysiskt bemötande för att
hjälpa studerande med t.ex. inskrivning i nation eller eventuella problem med
studentlundsmedlemskapet eller studentkortet.
Vi ger aldrig ut personuppgifter eller säljer en medlems eller gästs uppgifter. Våra register
används endast i syfte att anmoda återkommande gäster och medlemmar samt för att kunna
skicka ut information om organisationens verksamhet till våra medlemmar. Kontaktlistorna
används endast internt på nationen och kan endast ses av ledningsgruppen, d.v.s. kuratelet och
inspektorat.
Om man som medlem vill engagera sig som tjänsteman finns möjligheten att skriva upp sig på en
kontaktlista för att jobba ideellt på nationen. Denna kontaktlista kan endast ses av kuratel och
förmän på nationen.
Vid utlysning av stipendier hanteras ansökningar endast av kuratorn och arbetet kontrolleras av
nationens stipendienämnd.
Vid hantering av personuppgifter i specifika ärenden hanteras ärendet av berörd kuratelare,
(enskild heltidsarvoderad i nationens ledningsgrupp) och efter att ärendet avslutas raderas
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eventuell skriftlig konversation kopplad till ärendet.
Alla personuppgifter hanteras inom EU/ESS-området, ingen utanför nationen har åtkomst till
nationens register och hantering sker kopplat till denna policy. Undantagen är de register vi delar
med Upright, företaget som hanterar all medlemsregistering hos samtliga nationer i Lund. De har
sin egen policy kopplad till GDPR. Universitetet delar även personuppgifter med nationen när de
utlyser sina stipendier, även när Skånska nationen utlyser sina stipendier delas personuppgifter
med den Skånska nationens stipendienämnd, som är skild från nationens egen stipendienämnd.
Samtyckesformuleringar ska finnas på alla anmälningsformulär, stipendieansökningar och
förmanna-/tjänstemannaansökningar som skickas ut av organisationen. Information om hantering
av personuppgifter ska finnas längst ner i alla mail skickade av någon som representerar nationen
i sammanhanget.
Innan GDPR trätt i kraft kommer alla medlemmar ha fått möjligheten att godkänna att vi har
kvar den enskilda personen i våra register. Register sparas endast på nationen om de aktivt
används. Vid inaktuella register ska dessa kasseras. OBS att register på förmän behöver sparas i
omlopp av fem år p.g.a. Gåsfesten.
Alla bilder tagna av organisationen vattenstämplas för att det ska vara lätt för gäster som hamnar
på bild att veta vem de ska rikta sig till om de vill få bilden borttagen. Eventuella bilder som
organisationen vill använda men inte ägs av nationen måste krediteras till ägare. Dessutom måste
ägarens samtycke finnas. Det ska finnas tydlig information om att vi tar bilder på våra event och
hur man går tillväga för att inte vara med på dem både i våra informationskanaler men också i
våra lokaler.
Önskar en enskild person att tas bort från våra register ska detta göras inom en rimlig tidsrymd
av kuratelet. Detta kan inkludera våra register, anmodningslistor och foton.
Har du som medlem eller gäst frågor om Lunds Nations GDPR arbete är det bara att maila
q@lundsnation.se eller ringa 0735146060. OBS. att Lunds nations bostäder är frikopplade från
Lunds Nations verksamheter.

