Personuppgiftspolicy för Juridiska
Föreningen vid Örebro Universitet
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1) Bakgrund och syfte
När Du blir medlem i Juridiska Föreningen vid Örebro universitet med org. nr 802439-2782
”JF Örebro”, som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, blir JF Örebro
ansvarig såsom personuppgiftsansvarig för behandlingen av Dina personuppgifter. Alla
referenser i denna personuppgiftspolicy till ”Vi”, ”Oss” och ”Vår” ska anses utgöra en referens
till JF Örebro. Alla referenser till ”Du”, ”Ditt” och ”Din” refererar till den person som är
medlem i föreningen.
Vi respekterar Din integritet och värnar om att skydda Dina personuppgifter. Denna
personuppgiftspolicy beskriver bl.a. för vilka ändamål vi behandlar Dina uppgifter, med vem
vi delar dem med och vilka rättigheter Du har i förhållande till Dina personuppgifter. Vi vill
därför med denna personuppgiftspolicy på ett tydligt sätt redogöra för hur vi behandlar Dina
personuppgifter.
JF Örebro kommer att samla in och behandla personuppgifter om föreningens medlemmar i
syfte att administrera medlemskap och i och med det främja att medlemmar på bästa möjliga
sätt ska kunna ta del av Örebros studentliv. Syftet med denna personuppgiftspolicy är att
säkerställa att de personuppgifter som behandlas av oss endast används för avsedda ändamål.
Du skyddas mot obehörig åtkomst och användning av Dina personuppgifter.
Denna personuppgiftspolicy omfattar behandlingen av personuppgifter i både digital och fysisk
form. Detta utgörs bland annat av medlemsregister, databaser, ärende- och
dokumenthanteringssystem, material i form av t.ex. text i ordbehandlingsprogram, bilder (ej
biometriska data), e-post och fysiska dokument avseende avtal, och ersättningsanspråk vid
utlägg för föreningens räkning. Denna personuppgiftspolicy beskriver mer utförligt den
information vi behandlar under avsnitt 5 ”Uppgifter som JF Örebro samlar in och
använder”.

2) Definitioner
I denna personuppgiftspolicy har följande uttryck den innebörd som anges nedan.
Med medlem avses den som i enlighet med JF Örebros stadga är att anse som medlem.
Med Medlemskap avser det medlemskap som Du erhåller genom att ansöka om medlemskap
genom JF Örebros hemsida eller på annat sätt i enlighet med föreningens stadga.
Med engagerad medlem avses den medlem som är engagerad i föreningen genom exempelvis
utskottsarbete, styrelsearbete, valberedningen, juristmässan eller har någon annan form av
ämbete inom föreningen.
I övrigt ska begrepp som exempelvis behandling personuppgifter, personuppgiftsansvarig och
samtycke ha den innebörd som framgår av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 även kallad GDPR.

3) När, varför och med vilket stöd vi behandlar Dina personuppgifter
Ändamål: I vardera boxen som följer nedan framgår för vilket ändamål, alltså i vilket syfte
och sammanhang, JF Örebro lagrar Dina personuppgifter.
Kategorier av personuppgifter: De kategorier av personuppgifter som JF Örebro behandlar
framgår av de boxar som följer nedan.
Behandling av personuppgifter: Av boxarna nedan framgår även på vilka sätt som Dina
personuppgifter behandlas.
Rättslig grund: Behandlingen av personuppgifter baseras på en rättslig grund som anges för
vartdera ändamålet i nedanstående boxar. Rättslig grund innebär det stöd som finns i
personuppgiftslagstiftning för personuppgiftsbehandlingen. Rättslig grund kan till exempel
vara (1) samtycke; innebärande att Du har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen, (2) avtal;
innebärande att Du har ingått ett avtal eller ska ingå ett avtal med oss, eller (3) en
intresseavvägning; innebärande att behandlingen av personuppgifter får ske utan Ditt samtycke
när det krävs för det aktuella ändamålet och om vårt intresse av behandlingen väger tyngre än
Ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas.
Om en rättslig grund för behandling av Dina personuppgifter utgörs av samtycke för ett visst
ändamål, kommer vi inte att behandla de personuppgifter som berörs för just det ändamålet utan
att först inhämta Ditt samtycke.
Lagringsperiod: I boxarna nedan framgår under vilken period vi lagrar Dina
personuppgifter. Om det inte är möjligt att förutse under vilken period lagringen kommer ske,
så anges de kriterier som används för att fastställa perioden.
Överföring till tredje land: I vissa fall kan Dina personuppgifter komma att föras över till
mottagare i tredje länder, vars lagstiftning kan skilja sig från reglerna inom EU/EES. Dessa
situationer kan utgöras av att föreningen exempelvis behandlar personuppgifter i sin
användning av Facebook, Instagram eller Google Drive. Vid överföringar till sådana tredje
länder kommer föreningen vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är
vederbörligen skyddade. Föreningen kommer tillse att åtminstone en av följande förutsättningar
är uppfyllda vid överföring av personuppgifter till tredje land: det finns en adekvat skyddsnivå
i mottagarlandet;
•
•

•

JF Örebro har inhämtat ditt samtycke till överföringen;
JF Örebro har ingått avtal med mottagaren som innehåller EU-kommissionens
modellklausuler (exv. 2010/87/EU), utan ändringar eller tillägg som står i strid med
klausulerna; eller
Mottagaren har upprättat bindande interna regler som godkänts av relevant
tillsynsmyndighet.

Överföring till tredje part: JF Örebro kan komma att föra över dina personuppgifter till tredje
part, exempelvis i samband med ansökan till evenemang som föreningen arrangerar med
samarbetspartners eller vid publicering av bilder på sociala medier. Detta framgår av boxarna
nedan.

Ändamål
Medlemskap
Vi behandlar personuppgifter i vårt
medlemsregister, t.ex. för att
verifiera att Du är medlem när det
krävs för deltagande på våra
evenemang och andra aktiviteter, och
för att kunna säkerställa att Du är
röstberättigad på våra
föreningsstämmor.

Behandling som utförs

Kategori av
personuppgifter
•
•
part •

Lagring av personuppgifter sker i
ett medlemsregister.

Överföring till tredje
(MembIt och Juris studerandes
riksorganisation (JURO)) i det fall
vi har ett berättigat intresse av att
uppgifter överförs.

•
•

Personnummer
Namn
Kontaktuppgifter
(Mailadress, mobilnummer, adress)
Typ av studier
Medlemsinformation (om
Du är:
ordinarie medlem,
stödmedlem, eller
hedersmedlem)

Laglig grund

Lagringsperiod

Avtal och intresseavvägning

Personuppgifterna lagras under perioden för
medlemskapet, d.v.s. en termin åt gången för den
som är stödmedlem, under en femårsperiod för den
som är ordinarie medlem samt tills Du inte har
möjlighet eller inte vill vara medlem längre
beträffande hedersmedlemskap.

Behandlingen av Dina personuppgifter är nödvändig
för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt
avtalet vi ingått med dig och för att Du ska kunna
nyttja Ditt medlemskap.
Personuppgifter kan komma att överföras till tredje
part i de fall vi har ett berättigat intresse, dock
begränsat till icke kommersiella syften. Det kan vara
fråga om överföring av uppgifter krävs för att JF
Örebro ska kunna ta del av ekonomiska bidrag.
Exempelvis är JF Örebro medlem i JURO. Som
riksorganisation
samlar
JURO
årligen
in medlemsunderlag för att ansöka om bidrag, som
sedan delas ut till JURO:s medlemsorganisationer
samt finansierar den nationella verksamheten.
Juridiska Föreningen lämnar därför ut uppgifter om
medlemmars namn, ålder och kön till JURO. Denna
behandling
grundar
sig
på
föreningens
berättigade intresse av att ansöka om bidrag, som
kommer medlemmarna till gagn. JF Örebro har vägt
detta mot medlemmarnas intresse av att uppgiften inte
lämnas ut, och funnit att föreningens intresse väger
tyngre, eftersom uppgifterna är mindre känsliga och
begränsade. För information om hur JURO behandlar medlemsuppgifterna, se www.juro.se”.

Ändamål

Behandling som utförs

Kategori av
personuppgifter

Protokoll

Stämmo- och mötesprotokoll arkiveras.

Vid exempelvis styrelsemöten och föreningsstämmor
förs protokoll, för att de beslut
som fattas ska kunna
dokumenteras.

Protokoll kan komma att delas med tredje part.
Det sker exempelvis då en medlem i JF Örebro
begär att ta del av protokoll i enlighet med
föreningens stadgar eller när årsstämmo- och
valmötesprotokoll skickas in till Bolagsverket.

•
•

Namn
Befattning

Personuppgifter som namn
och yrkesroll/uppdrag kan tas
med i protokollföringen om
det krävs för att uppfylla detta
syfte.

Laglig grund

Lagringsperiod

Intresseavvägning

Så länge JF Örebro har ett intresse av att lagra
uppgifterna. Förslagsvis kan detta vara när det inte
längre finns några lagkrav eller föreningens
stadgar inte kräver att uppgifterna fortsättningsvis
lagras.

JF Örebro har ett berättigat intresse av att av att kunna
dokumentera de beslut som fattas samt överföra
protokoll till tredje part då det krävs för att kunna
uppfylla det skyldigheter som åligger föreningen.

Ändamål

Behandling som
utförs

Arkivering

Arkivering

Ändamålet är att kunna se över
föreningens utveckling samt vilka
beslut som fattas.

Kategori av personuppgifter
•
•
•
•
•

Laglig grund

Intresseavvägning
JF Örebro har ett berättigat intresse av att
föra arkiv för att kunna se över föreningens
utveckling samt vilka beslut som fattas.

Namn
Kontaktuppgifter (Mailadress,
mobilnummer, adress)
Kontouppgifter
Även andra icke-känsliga uppgifter kan
komma att lagras.
Ansökningshandlingar

Lagringsperiod
För den tid det är nödvändigt för att uppnå̊ det specifika
ändamålet. Till exempel intresset att kunna kartlägga JF
Örebros historiska utveckling.

Ändamål
Evenemang och andra aktiviteter
Vid
evenemang
och
andra
aktiviteter behandlar vi Dina
personuppgifter som Du anger i
samband med att Du anmäler Dig.
Under aktiviteter som JF Örebro
anordnar kan det komma att tas
bilder. Vissa bilder sparas i en
bildbank, och vissa bilder kan
komma att publiceras på JF Örebros
sociala medier.
I samband med aktiviteter där mat
serveras samlas information om
specialkost och allergier.
Personuppgifter som namn kan
komma
att
delas
via
t.ex. mailutskick mellan medlemmar som deltar på våra aktiviteter,
om det krävs för att aktiviteten ska
kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt.

Behandling som utförs
Spridning av bilder via JF Örebros
sociala medier (plattformar som
Instagram och Facebook). Beroende
på plattformens egen personuppgiftspolicy kan de erhålla
rättigheter till bilder som laddas upp.
Arkivering av bilder.
Insamling och lagring av
personuppgifter som uppges vid
anmälan till JF Örebros aktiviteter.

Kategori av
personuppgifter
•
•
•
•
•
•

Namn
Bilder (men ej
biometriska data)
Kontaktuppgifter
Känsliga personuppgifter
hänförliga till
hälsa (allergier).
Medlemsinformation
Typ av studier

Överföring av personuppgifter mellan
aktivitetens deltagare.
Överföring av personuppgifter till
tredje part. Exv. specialkost till de
som tillhandahåller mat eller namn
till eventföretag i samband med kickoffs.

Laglig grund

Intresseavvägning
För att vi ska kunna genomföra aktiviteter och
evenemang har vi ett berättigat intresse av att kunna
registrera de som deltar.
Vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra vår
verksamhet genom att dela bilder på våra sociala
medier.
Samtycke
Då vi behandlar känsliga personuppgifter som
uppgifter om allergier inhämtar vi först Ditt samtycke.

Lagringsperiod

Personuppgifter som namn och kontaktuppgifter
som inhämtas i samband med anmälan till
evenemang och aktiviteter sparas upp till och med
en månad efter evenemanget/aktiviteten ägt rum.
Känsliga uppgifter beträffande kost sparas endast så
länge som behövs för att vi ska kunna genomföra ett
särskilt evenemang eller en särskild aktivitet.
Bilder på sociala medier kan sparas upp till tio år.
Bilder i en bildbank kan sparas upp till 50 år.

Ändamål

Behandling som
utförs

JF Örebros engagerade medlemmar
Vi samlar personuppgifter hän förliga till
engagerade medlemmar för att kunna tillsätta
personer till exempelvis styrelseposter och ut
skottsledamöter, och för att kunna föra register
över vilka personer som är engagerade i
föreningen.

Kategori av
personuppgifter
•
•
•
•

Lagring av personuppgifter hän förliga
till engagerade
medlemmar

•

Namn
Kontaktuppgifter
Ämbete
Typ av studier. exv. vilken
termin och vilket program
Du läser
Ansökningshandlingar

Laglig grund

Lagringsperiod

Intresseavvägning

Upp till två år efter den tid då personen i
fråga var engagerad i föreningen.

JF Örebro har ett berättigat intresse av att kunna dokumentera
och kontakta den person som söker ett uppdrag i föreningen,
och redan engagerade medlemmar.

Ändamål

Behandling som utförs

Ersättningsanspråk

Lagring av personuppgifter som är
hänförliga till personer som gör ett
ekonomiskt utlägg för JF Örebros
räkning.

Vi samlar information om
medlemmar
som
gör
ekonomiskt utlägg för JF
Örebros räkning.

Laglig grund

Intresseavvägning
JF Örebro har berättigat intresse att ersätta
medlemmar som gör ett ekonomiskt utlägg, så de kan
få ersättning för sitt sina utlägg.

Kategori av
personuppgifter
•
•
•
•

Namn
Telefonnummer (swish)
Kontouppgifter
Faktureringsinformation

Lagringsperiod

Uppgifter lagras som längst i 7 år efter att utbetalning
har gjorts.

Ändamål

Behandling som utförs

Bilder

Exempelvis lagring av bilder på
personer som är aktiva i
föreningen/deltar på föreningens
aktiviteter.

JF Örebro samlar bilder från evenemang
och andra tillställningar anordnade av JF
Örebro i syfte att marknadsföra föreningen
och se en historisk utveckling av
föreningen.

Kategori av
personuppgifter
•

Bilder (men ej
biometriska data)

Vissa bilder sparas i en bildbank, och vissa
bilder kan komma att publiceras på JF
Örebros sociala medier.

Laglig grund

Lagringsperiod

Intresseavvägning

Bilder sparas i en bildbank i upp till 50
år.

JF Örebro har ett berättigat intresse av att marknadsföra vår
verksamhet genom att dela bilder på våra sociala medier.
JF Örebro har ett berättigat intresse av att se den historiska
utvecklingen av föreningen.

Bilder på sociala medier sparas i upp till
tio år.

4) Medlemmars rättigheter
Som medlem i JF Örebro har Du flera rättigheter (se nedan) gällande Dina personuppgifter.
Om Du som medlem i föreningen vill utöva Dina rättigheter, veta mer om hur Dina
personuppgifter behandlas, kan Du vända dig till föreningens sekreterare,
sekreterare@jforebro.se. Detta innebär att JF Örebros sekreterare är kontaktperson för denna
personuppgiftspolicy.
a) Få tillgång till Dina personuppgifter
Du kan begära att få besked om hur JF Örebro behandlar personuppgifter som rör dig och få en
kopia av dessa, ett så kallat registerutdrag, tillsammans med viss närmare information som
beskriver hur Vi behandlar Dina personuppgifter. Informationen ska lämnas till dig
kostnadsfritt och i tydlig samt skriftlig form. Du har också rätt att ta del av den rättsliga grunden
samt ändamålet för behandlingen.
b) Få felaktiga personuppgifter rättade
Om Du anser att personuppgifterna som rör dig, som JF Örebro behandlar, är felaktiga eller
ofullständiga kan Du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade. Det innebär att Du
också har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta
med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.
c) Rätt till radering
Du har rätt att få Dina personuppgifter raderade när Ditt medlemskap avslutas hos JF
Örebro. Du kan även ha rätt till radering av Dina personuppgifter i samband med att Du
invänder mot JF Örebros hantering av Dina personuppgifter.
d) Rätt till invändning
När Vi behandlar personuppgifter inom ramen för vår verksamhet eller för att kunna utföra
andra arbetsuppgifter av föreningen berättigade intresse har Du rätt att när som helst invända
mot behandlingen. Om JF Örebro inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att
fortsätta behandla uppgifterna måste Vi upphöra med behandlingen.
e) Rätt till begränsning
I det fall Du har invänt mot behandling av berättigat intresse, kan Du kräva begränsning av
behandling av Dina personuppgifter under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra
berättigade intressen väger tyngre än Dina intressen av att få uppgifterna raderade.
f) Rätt till klagomål
Om Du anser att uppgifter om Dig behandlas i strid med dataskyddsförordningen (förordning
(EU) 2016/679), kan Du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

5) Kontakt
Vid frågor gällande personuppgiftsbehandling eller om medlem vill utöva sina rättigheter ska
medlemmen kontakta JF Örebros sekreterare. Kontaktuppgifter till föreningens sekreterare är
sekreterare@jforebro.se.

6) Ändring av personuppgiftspolicy
Ändringar av denna personuppgiftspolicy träder omedelbart i kraft och beslutas av föreningens
styrelse. JF Örebros styrelse ska omedelbart meddela föreningens medlemmar om ändringen,
genom uppdatering av information på föreningens hemsida. personuppgiftspolicyn kan komma
att uppdateras. Om Du inte vill godkänna denna personuppgiftspolicy eller uppdaterade
personuppgiftspolicy kan Du begära att Ditt medlemskap raderas.

Denna personuppgiftspolicy har antagits av styrelsen för Juridiska Föreningen vid
Örebro universitet. Datum: 12-04-2021

Hemsida:
www.jforebro.se

Org.nr.:
802439-2782

Adress:
Fakultetsgatan 1
702 82 Örebro

