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GDPR-policy för Kriminologernas Universitetsförening 

1. Policy för GDPR  

I följande policy kan ni ta del av hur Kriminologernas Universitetsförening hanterar 

personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR art 6.1 a). GDPR gäller som 

lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25:e maj 2018 och innehåller regler om hur 

organisationer ska hantera personuppgifter. Med personuppgift så menas all information som 

kan identifiera en enskild individ och är således allt från namn och personnummer till 

kontaktuppgifter samt bilder på individen. Som den organisation vi är krävs det att vi är 

medvetna om vilka personuppgifter vi sparar samt hanterar och att vi kan redogöra för varför 

vi har sparat dem. 

 

2. Medlemsregister 

Här nedan redogörs det för de personuppgifter som Kriminologernas Universitetsförening 

sparar och hanterar. I enlighet med GDPR art 6.1a har Individen har alltid rätt att begära att 

enskild eller samtliga personuppgifter som finns sparade för denna individ raderas. Önskar en 

person göra detta så kontaktas Ordförande för KUF via ordforande.kuf@gmail.com  

 

2.1 Varför sparas personuppgifter i KUFs medlemsregister?  

Kriminologernas Universitetsförening samlar in och sparar medlemmars personuppgifter vid 

medlemsregistrering. Dessa personuppgifter är namn, personnummer, och mailadress. Dessa 

uppgifter sparas för att kunna nå ut med information till medlemmarna angående evenemang 

och liknande aktiviteter som föreningen anordnar.  

 

2.2 Hur länge sparas personuppgifter i KUFs medlemsregister? 

KUF sparar personuppgifterna under den tid Individen är medlem i föreningen, vilket kan 

sträcka sig från en termin till tre år. Detta beror på vilket medlemskap som väljs i samband 

med registreringen. När medlemskapet går ut raderas personuppgifterna från medlemsregistret 

av föreningens firmatecknare. I enlighet med GDPR art 6.1a har Individen har alltid rätt att 

begära att enskild eller samtliga personuppgifter som finns sparade för denna individ raderas. 

Önskar en person göra detta så kontaktas Ordförande för KUF via 

ordforande.kuf@gmail.com.  

mailto:ordforande.kuf@gmail.com
mailto:ordforande.kuf@gmail.com


Författad av: 

Lovisa Rosberg, PR-utskottet HT19/VT20 

Senaste ändring: 16/4-20 

 

2.3 Vilka har tillgång till KUFs medlemsregister?  

Medlemmars personuppgifter hanteras av KUFs firmatecknare som är ordförande, vice 

ordförande, ekonomiansvarig och sekreterare. Det är endast dessa som har tillgång till 

personuppgifter av styrelsemedlemmarna.  

 

AF, Akademiska Föreningen, behöver årligen en rapport från sina erkända föreningar för att 

kunna följa vårt arbete. I denna rapport ska KUFs medlemmars personnummer inkluderas för 

att kunna säkerställa att dessa är medlemmar i AF. AF har utöver detta ingen tillgång till 

KUFs medlemsregister och de registrerade personuppgifterna.  

 

Lunds Kommun har tillgång till vissa personuppgifter ur medlemsregistret. KUF har ett 

samarbete med kommunen för att kunna få bidrag för offentliga evenemang, varav de begär 

information kring medlemmarnas ålder och kön. Lunds kommun har utöver detta ingen 

tillgång till KUFs medlemsregister eller andra registrerade personuppgifter.  

 

2.4 Vilka rättigheter har en KUF-medlem gällande sina personuppgifter? 

En medlem i Kriminologernas Universitetsförening har rätt att veta vilka personuppgifter som 

lagras och till vilket syfte. De har även rätt att få en kopia av vilka personuppgifter KUF har 

registrerat, samt korrigera eventuella felaktiga uppgifter.  

 

3. Bilder som tas i samband med aktiviteter anordnade av  

Kriminologernas Universitetsförening  

Under olika evenemang och aktiviteter som anordnas av KUF under terminens gång tas ofta 

bilder för att marknadsföra föreningens arbete och dokumentera händelser. Dessa bilder 

publiceras på Facebook, antingen på föreningens Facebook-sida eller i olika grupper. Alla 

bilder tagna av föreningen vattenstämplas för att Individen ska veta vem de ska vända sig till 

om de vill få bilden borttagen. Information ska ges till medlemmar kring hur man går tillväga 

om man inte vill vara med på bilder under evenemang, men också i sociala kanaler. Vidare 

frågor kring bildhantering hänvisas till prutskottet.kuf@gmail.com. 
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