GDPR policy för Lunds Nations Studentbostadshus och
Arkivet AB
Lunds nations studentbostadshus kommer i kontakt med personuppgifter när:
● Studenter ställer sig i vår bostadskö
● Vi registrerar nya boende och deras personuppgifter
● Frågor angående husen, nationen och boende som inkommer till husförmännen

Vi ger inte ut eller säljer informationen som vi samlar in. Vi använder våra boenderegister för att kunna
identifiera, kontakta och fakturera de boende. De med tillgång till våra register är husförmännen,
husstyrelsen och Innecta som sköter all fakturering gällande Lunds Nations Studentbostadshus och
Arkivet AB.
Våra register gällande de som söker boende används enbart för att kunna identifiera och kontakta de
sökande. De med tillgång till dessa register är husförmännen. Denna informationen raderas på antingen
uppmaning av den registrerade, då den registrerade inte har bekräftat sin köplats under föregående
termin eller ifall de blir erbjudna boende på nationen.
Information om de boende sparas även efter utflytt för att boendespärren på sex (6) år ska kunna
efterföljas.
Vid hantering av personuppgifter hanteras ärendet av berörda personer inom Studentbostadshuset och
efter att ärendet avslutats raderas all konversation inom ärendet.
Alla personuppgifter hanteras inom EU/ESS området, de som har tillgång till informationen tillhör Lunds
Nation. Undantaget är information om de nuvarande boende som även delas med Innecta. All hantering
av personuppgifter sker kopplat till denna policy.
Innan GDPR träder i kraft kommer alla de som står i våra register men för tillfället inte är boende på
nationen fått möjligheten att godkänna att vi hanterar deras personuppgifter. Register sparas enbart på
nationen i den mån de fortfarande är aktuella och används. Gamla och utdaterade register kasseras.
Samtyckesformuleringar ska finnas på alla ansökningsformulär. Information om hantering av
personuppgifter ska finnas med på all den mejlkorrespondens som görs.

Önskar en enskild person bli borttagen från våra register ska detta göras av husförmännen under en
rimlig tidsrymd.

Vid frågor kontaktas husförmännen på hus@lundsnation.se. Observera att Lunds Nations
Studenbostadshus och Arkivet AB är frånskilt från Lunds Nations verksamheter.

