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JURIDISKA FÖRENINGENS PERSONUPPGIFTSPOLICY
1 § Personuppgiftsansvarig
Juridiska föreningen vid Stockholms universitet (“Föreningen”) är en ideell förening som
verkar för ett studiefrämjande klimat för studenter vid juristprogrammet vid Stockholms
universitet. Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandling och lagring av
personuppgifter.

1a § Kontaktperson
Informationssekreteraren är Föreningens kontaktperson för frågor avseende personuppgifter.

2 § Inhämtning av personuppgifter
De personuppgifter som Föreningen behandlar inhämtas direkt från den som registrerar sig
som medlem i Föreningen och från Mecenat som Föreningen samarbetar med.
Personuppgifter inhämtas också vid bokning till evenemang, däribland bokning av sittningar,
underhållning och vid evenemang med representanter från näringslivet. Vidare inhämtas
personuppgifter i form av bilder när Föreningen tar foton under evenemang som Föreningen
anordnar.

3 § Omfattning
De personuppgifter som Föreningen inhämtar är bland annat namn, personnummer,
e-postadresser och bilder.

4 § Syfte
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att fullgöra Föreningens avtalsförpliktelser
gentemot dess nuvarande och före detta medlemmar. Med avtalsförpliktelser avses här
särskilt Föreningens stadga, till vilken medlemmar ska ses som avtalsparter.

Föreningen behandlar även personuppgifter för marknadsföringsändamål, vilket innebär att
bilder på personer som deltar på evenemang arrangerade av Föreningen kan komma att
publiceras på sociala medier.

5 § Rättslig grund
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter enligt ovan är att behandlingen är
nödvändig för att fullgöra avtal i vilket Föreningens medlemmar är part (se GDPR art. 6.1.b).

Vidare utgörs rättslig grund för behandling av personuppgifter av Föreningens rättsliga
förpliktelse enligt bokföringslagen (1999:1078) (se GDPR art. 6.1.c).
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Därutöver utgörs rättslig grund för
behandling av personuppgifter av
intresseavvägning, i vilken Föreningens
berättigade intressen utgörs av exempelvis marknadsföring (se GDPR art. 6.1.f).

6 § Lagring
Personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för
vilka personuppgifterna behandlas.

Personuppgifter lagras så länge de behövs för bokning av evenemang enligt 2 § samt för
bokföring i enlighet med bokföringslagen.

Lagring av personuppgifter i medlemsregister lagras så långt som det är nödvändigt för att
fullgöra Föreningens avtalsförpliktelser.

Därutöver kan personuppgifter lagras för marknadsföringsändamål under en ändamålsenlig
period oberoende av avtalsförhållande.

7 § Rätt att ta del av personuppgifter
Den som vill ta del av vilka personuppgifter som behandlas, eller vill få sina personuppgifter
rättade eller raderade, ska kontakta Föreningens kontaktperson enligt 1a §.


