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Dataskyddspolicy  

En aktuell version av Dataskyddspolicyn skall finnas tillgänglig på www.lupef.se. I denna policy 

skall det fastställas hur LUPEF arbetar med och hanterar personuppgifter. Styrelsen ska vara 

informerad om policyn i sin helhet.  

1.0 Rutiner för hantering av personuppgifter  

1.1 Vilka personuppgifter som sparas i LUPEF:s medlemsregister 

LUPEF samlar in personuppgifter vid medlemsregistrering. De personuppgifter som sparas i 

medlemsregistret är följande:  

 

- För- och efternamn 

- Medlemstyp (1-årigt eller 3-årigt medlemskap) 

- Personnummer 

- Mejladress 

- Postadress 

- Mobilnummer 

- Utbildning (vad personen i fråga studerar) 
 

1.2 Varför personuppgifter sparas i LUPEF:s medlemsregister 

Personuppgifter samlas in för att LUPEF skall nå ut med information till sina medlemmar, såsom 

information om föreningens olika aktiviteter eller utskick av föreningens tidning Panorama. 

Insamlade kontaktuppgifter kan även användas av LUPEF:s sekreterare för att vid behov nå 

medlemmar med frågor angående deras medlemskap.  

 

1.3 Hur länge personuppgifter sparas i LUPEF:s medlemsregister 
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 LUPEF sparar personuppgifterna till dess att medlemmens medlemskap går ut, antingen under ett år 

eller tre år beroende på vilket medlemskap som valts vid medlemsregistrering. När medlemskapet går 

ut raderas de lagrade personuppgifterna av sekreteraren från LUPEF:s medlemsregister. Om medlem 

önskar få sina personuppgifter borttagna från medlemsregistret så har medlem rätt att få 

personuppgifterna raderade.  

 
 

2.0 Vilka har tillgång till LUPEF:s medlemsregister?  

2.1 LUPEF  

Medlemmars personuppgifter hanteras av LUPEF:s ordförande och sekreterare. Medlemmars 

personuppgifter lagras i LUPEF:s medlemsregister via www.MyClub.se. Föreningens styrelse har rätt 

att få tillgång till personuppgifter för samtliga medlemmar men det är endast LUPEF:s ordförande och 

sekreterare som har kontinuerlig tillgång till medlemsregistret och således endast de två som har 

möjlighet att plocka fram dessa personuppgifter.  

 

2.2 PolRiks 

Vid medlemsregistrering i LUPEF blir medlemmen även registrerad i Politicesstudenternas 

Riksorganisation (PolRiks), vilken är en paraplyorganisation för föreningar vars syfte, likt LUPEF:s, 

är att företräda studenter och främja deras intressen. LUPEF rapporterar årligen sina medlemmars 

uppgifter till Pol.Riks, vilket innebär att även de har möjlighet att granska LUPEF:s medlemsregister. 

Pol.Riks har däremot ingen möjlighet eller tillgång att vid annat tillfälle, förutom vid den årliga 

rapporteringen, granska LUPEF:s medlemsregister.  

 

2.3 AF  

AF, Akademiska Föreningen, kräver årligen en rapport från sina aktiva organisationer och kräver 

således även en rapport från LUPEF. I denna rapport ska LUPEF:s medlemmars personnummer 

inkluderas, så att AF kan säkerställa att dessa även är medlemmar i AF. Inte heller har AF möjlighet 

eller tillgång vid annat tillfälle, förutom vid den årliga rapporteringen, granska LUPEF:s 
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medlemsregister.  

 

2.4 Ung Media Sverige 

Ung Media Sverige har tillgång till LUPEF:s medlemsregister för att rapportera in till Myndigheten 

för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). I detta behövs kontakt- och personuppgifter för att 

de en gång per år ska kunna genomföra stickprov i syfte att säkerställa sitt medlemsantal. 

Uppgifterna kommer inte användas av Ung Media Sverige till annat än rapporteringen till MUCF.  

 

3.0 Medlemmarnas rättigheter och LUPEFs lagliga grund 

3.1 Vilka rättigheter som LUPEF:s medlemmar har gällande sina personuppgifter 

Föreningens medlemmar har rätt att veta vilka personuppgifter som LUPEF behandlar och som enskild 

medlem har de även rätt att begära ut en kopia av sina egna personuppgifter så som de finns sparade i 

LUPEF:s medlemsregister. Medlemmar har även rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade eller 

raderade. Om en medlem aktivt väljer att inte registrera fullständig information om dess 

personuppgifter vid medlemsregistrering, innebär det att medlemmen således riskerar att gå miste om 

information kring och uppdatering om föreningens arbete. Vidare kan medlemmen inte heller bli 

kontaktad av föreningen vid behov. Om medlem anser att LUPEF inte hanterar personuppgifter korrekt 

har denne rätt att klaga till dataskyddsinspektionen.  

 

3.2 Vilken laglig grund som LUPEF har för att samla in medlemmars personuppgifter  

Föreningens medlemmar samtycker till uppgifterna ovan genom att betala in medlemsavgift till 

LUPEF.  

 

Författad av: Karin Andersson, sekreterare 2018–19  

Charlotta Mohlén, vice ordförande 2018–19  

Korrigerad av: Ellen Green, sekreterare 2019-20  


