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STS Integritetspolicy 

 
Studentföreningen för STS-Sektionen (SSTSS) värnar om din personliga 

integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder 

personlig data: personuppgifter. SSTSS lagrar inga personuppgifter i onödan, 

utan lagring kan motiveras i varje enskilt fall. Det är viktigt att du tar del av och 

förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina 

personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor 
(sts-ordf@utn.se). 
 
Policyn är strukturerad efter alla olika sammanhang där vi lagrar och behandlar 

personuppgifter. 

Hur vi behandlar medlemsdata 

• När du blir medlem i SSTSS sparas följande personuppgifter: Namn, klass, 

e-postadress, ditt val av vilka maillistor du vill delta i, samt födelsedatum 

(behövs för att kunna söka bidrag).  

• Dessa personuppgifter används för att kalla till och kontrollera 
medlemskap vid stormöte, vid eventuella ansökningar om bidrag till 

föreningen, samt vid utskick av nyhetsbrev (frivilligt) och 

företagsannonser (frivilligt).  

• Att vara medlem i SSTSS är ett aktivt val, som måste förnyas varje år. I 

början av varje läsår (i slutet av september) raderas alla medlemmars 

personuppgifter från föregående läsår.  
• Ovanstående personuppgifter behandlas endast av föreningens styrelse 

samt av styrelsen adjungerad person vid stormöten. 

Hur vi behandlar engageradedata  

• När medlemmar blir engagerade genom att de tar ett uppdrag i form av en 

post i föreningen sparas följande personuppgifter: namn, post 

(befattning), mandatperiod, e-postadress tillhandahållen av föreningen, 

privat e-postadress och telefonnummer. 

• Under tiden som medlemmen är engagerad är dessa uppgifter nödvändiga 
för att innehavaren av posten skall kunna kontaktas av övriga medlemmar 

i föreningen. 

• Efter att uppdraget är avslutat så sparas kontaktuppgifterna av föreningen 

i upp till 99 år. Detta för att göra det möjligt för senare innehavare av 

posten att kontakta sina företrädare vid behov. Det skall också möjliggöra 

för föreningen att bjuda in tidigare engagerade till framtida jubiléer och 

andra högtider, samt kunna uppmärksamma tidigare engagerades 
framtida framgångar. 

• Ovanstående personuppgifter behandlas i regel endast av styrelsens 

medlemmar. Om styrelsen finner att det behövs för genomförandet av 

någon del i föreningens verksamhet kan de även behandlas av styrelsen 

utsedda personer.  

 



Senast uppdaterad: 2018-08-26 

 

Hur vi behandlar data i samband med evenemang 

• När du anmäler dig till ett evenemang anordnat av föreningen sparas 

personuppgifter om dig. Vilka personuppgifter som sparas beror på 

evenemanget och anges i anmälningsformuläret. I och med din anmälan 

så godkänner du att de behandlas i enlighet med denna policy. 

• De personuppgifter som behandlas används för att vid behov kunna 
identifiera personer som evenemangsdeltagare, säkerställa betalning, 

kontakta deltagare med nödvändig information och utföra servering av 

mat och dryck i enlighet med angivna preferenser. 

• Vid evenemang tar föreningen bilder som dokumentation inför föreningens 

medlemmar och för att visa upp STS verksamhet. Därför kommer bilder 

från evenemang att kunna publiceras på föreningens sociala medier och 
föreningens hemsida. Om du vill att föreningen tar bort en publicerad bild 

på dig kan du kontakta sts-pr@utn.se. 

• De personuppgifter som lämnas ut i samband med anmälan sparas upp till 

tre månader efter evenemangets genomförande. Bilder tagna i samband 

med evenemang sparas upp till 99 år.  

• Ovanstående personuppgifter behandlas i regel av föreningens styrelse 

och Klubbverk. Om evenemangets karaktär kräver att ytterligare personer 
behöver behandla dina personuppgifter specificeras detta tydligt i 

anmälningsformuläret. 

Hur vi behandlar data på föreningens e-postkonton 

• E-post som inkommit till eller skickats från föreningens e-postadresser 

sparas i upp till två år för att skapa spårbarhet i föreningens verksamhet 

och underlätta överlämningen av verksamheten vid skiften. 

• Varje e-postadress tillhörande föreningen används endast av innehavaren 
av motsvarande post. 

Hur vi behandlar data vid köp med Swish 

• När du gör en betalning till föreningen med Swish sparas personuppgifter 

såsom namn, telefonnummer och eventuellt swishmeddelande. Dessa 

tillhandahålls till föreningen av föreningens bank. 

• Dessa personuppgifter krävs i bokföringssyfte och används som 

bokföringsunderlag. Enligt bokföringslagen ska underlagen sparas i minst 

7 år. Dock sparas endast väsentlig information såsom vad swishköpet 
avser. Personuppgifter tas bort i så stor mån det går innan underlaget 

skapas. Undantag kan i vissa fall vara köp av biljetter eller andra tillfällen 

då personuppgifter krävs för att ta del av ett evenemang.  

• Personuppgifter ska inte skrivas in i swishmeddelanden, om detta inte är 

nödvändigt såsom i fallet biljettköp. Lämnas personuppgifter i 

swishmeddelande och informationen bedöms överflödig, kommer 

dessa  tas bort innan underlag för bokföring skapas. 
• Ovanstående personuppgifter behandlas endast av föreningens styrelse 

samt föreningens revisor och revisorssuppleant.  

Hur vi behandlar data för kvittounderlag och 

fakturauppgifter 
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• När du redovisar kvittounderlag till eller fakturerar föreningen så sparas de 

personuppgifter som du anger i det underlag du lämnar in.  

• Fakturauppgifter sparas i föreningens bokföringsprogram för att vi ska 

kunna ta emot och skicka fakturor. Bankuppgifterna sparas på föreningens 
bank för att underlätta snabbare betalning vid framtida transaktioner.  

• Kvittounderlag och fakturor är bokföringsunderlag. Därför ska de enligt 

bokföringslagen sparas i minst 7 år.  

• Ovanstående personuppgifter behandlas endast av föreningens styrelse 

samt föreningens revisor och revisorssuppleant.  

Hur vi behandlar data i styrelsens övriga interna 
dokument 

• Förutom ovan nämnda sammanhang kan personuppgifter från samtliga 

personer som deltar i föreningens verksamhet komma att sparas i 

protokoll och arbetshandlingar som föreningens engagerade upprättar i 
syfte att kunna genomföra den löpande verksamheten. De personuppgifter 

som kan sparas är: namn, klass, årskurs, telefonnummer, e-postadresser, 

postadresser, klädstorlekar och framförda synpunkter. 

• Dessa personuppgifter gallras i enlighet med föreningens interna riktlinjer 

inför varje styrelseskifte. Detta innebär att de raderas inom ett år efter att 

den verksamhet som personuppgifterna behövdes för är avslutad. I de fall 
personuppgifterna är del av ett testamente, verksamhetsberättelse eller 

verksamhetsplan raderas de inom tre år. 

• Ovanstående personuppgifter behandlas i regel endast av styrelsens 

medlemmar. Om styrelsen finner att det behövs för genomförandet av 

någon del i föreningens verksamhet kan de även behandlas av övriga av 

styrelsen utsedda personer.  
 


