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1 INLEDNING
GÖSTA värnar om individens personliga integritet och är mån om att personuppgifter behandlas på ett
säkert, korrekt och lagenligt sätt. GÖSTA har antagit denna policy i syfte att informera dig om hur vi
behandlar dina personuppgifter. Om du på något vis ska lämna personuppgifter till oss på GÖSTA
uppmanar vi dig att först läsa igenom policyn.

2 PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH KONTAKTUPPGIFTER
GÖSTA studentförening är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
omfattas av denna integritetspolicy. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor angående vår
behandling av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss på mejl, info@gosta.se. Vi finns på
Institutionen för applicerad IT på Lindholmen i Göteborg.

3 HUR DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS
3.1 För företagskunder
Vilka personer behandlar vi personuppgifter om?
Fysisk person som företräder eller är anställd hos ett företag som deltar i ett event som GÖSTA
arrangerar.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Vi behandlar vanligen namn, roll/titel, arbetsgivare/uppdragsgivare, kontaktuppgifter, information i
kommunikation (muntlig, e-post) och i avtal.

Hur samlar vi in personuppgifterna?
Från dig eller den organisation som du representerar.

Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina uppgifter?
I samband med affärsförhållandet mellan GÖSTA och den organisation du representerar kommer vi
behandla dina personuppgifter för att:

- Arrangera mässor där arbetsgivare möter studenter;
- Ingå avtal eller annan överenskommelse med dig eller det företag du representerar. I detta

ingår bl.a. att bekräfta din identitet och din rätt att företräda organisationen;
- Administrera förhållandet inkl. kommunicera med dig i egenskap av kontaktperson,

administrera möten, följa upp ärenden;
- Nyttja de tjänster eller varor som köpts på åsyftat sätt, exempelvis i syfte att motta leverans av

produkterna, använda kundsupport inkl. klagomål och reklamationer; samt
- Hantera fakturor och betalning.

Vid digitala videomöten behandlas video-och ljudupptagning om du har aktiverat din webbkamera
och mikrofon. Alla deltagare på sådant videomöte kan se dig och får även del av ditt namn. Detta sker
i realtid och spelas aldrig in.
Behandlingen sker på grundval av vårt berättigade intresse (artikel 6.1.f i dataskyddsförordningen) att
kunna administrera avtalet, avtalsförhållandet, fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter och tillvarata
våra avtalsenliga rättigheter.
I förekommande fall kan dina personuppgifter finnas angivna på sådant underlag som vi behöver
spara för bokföringsändamål. Behandlingen sker då på grundval av att det är nödvändigt för att
fullgöra en rättslig förpliktelse (artikel 6.1.c i dataskyddsförordningen) som åvilar oss.
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Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Personuppgifterna sparas så länge avtalsförhållandet mellan GÖSTA och din
arbetsgivare/uppdragsgivare består samt en tid om tre år därefter. Om vi bedömer att uppgifterna
behövs för att försvara rättsliga anspråk, skydda eller tillvarata våra legala eller avtalsrättsliga
rättigheter, kommer lagringstiden att förlängas till den tid som krävs men högst tio (10) år.
Personuppgifter som behandlas för bokföringsändamål sparas så länge lagen föreskriver vilket är 7+1
år.

3.2 Webbplats och digitala kanaler
Vilka personer behandlar vi personuppgifter om?
Besökare av GÖSTAs webbplats (gosta.se), och de sociala medier som vi finns representerade på.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Uppgifter som du aktivt lämnar såsom namn och e-post. Insamlandet sker i samband med ditt besök
av webbplatsen. På sociala mediekanaler behandlar vi personuppgifter som du lämnar till oss, t ex
namn, e-postadress, bild, videoklipp, användarnamn och information i dina kommentarer och inlägg
på våra sidor.

Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?
GÖSTAs webbplats och digitala kanaler utgör kommunikationskanaler genom vilka vi kan informera
om vår verksamhet, våra medlemmar, event och föreläsningar som vi arrangerar. Kanalerna möjliggör
också för intressenter att kontakta oss, anmäla sig till nyhetsbrev och event/föreläsning.
GÖSTA är ansvarig för inlägg vi själva publicerar och för inlägg andra användare publicerar på våra
sidor i sociala kanaler. Din offentliga aktivitet i våra sociala kanaler (såsom att dela eller kommentera
ett inlägg) kan ses av alla som har tillgång till sidan i fråga och kan delas vidare av dessa. Andra
besökare av våra sidor kan hitta och se ditt offentligt upplagda innehåll, inkl. ditt namn och bild.
Vi förbehåller oss rätten att radera inlägg och kommentarer som enligt vår bedömning är kränkande,
stötande, syftar till marknadsföring av annan verksamhet (utanför avtalsrättsliga överenskommelser),
innebär upphovsrättsintrång, brottslig verksamhet eller medför att GÖSTA behandlar personuppgifter
i strid med dataskyddsförordningen.
Den lagliga grunden är GÖSTAs berättigade intresse att möjliggöra användningen av
kommunikationskanalerna på avsett sätt, och att informera om vår verksamhet och svara på
inkommande frågor, samt att upprätthålla relationer med företag och intressenter, skapa nya eller
återfå tidigare.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Offentliga inlägg och aktiviteter i våra sociala kanaler sparas så länge vi bedömer att det är relevant
innehåll för kanalen i fråga. Vi kommer alltid att radera dina personuppgifter i våra sociala medier om
du begär det.

3.3 Deltagare vid mässor och andra event, m m
Vilka personer behandlar vi personuppgifter om?
De fysiska personer som anmäler sig och deltar vid event som GÖSTA arrangerar. Fysiska personer
som på annat sätt kommer i kontakt med föreningen, exempelvis vid mässor, deltagande i
undersökningar, via kommunikationskanaler och via e-post.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
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Namn, roll/titel, arbetsgivare/uppdragsgivare, kontaktuppgifter, matpreferenser, information i
kommunikation (e-post, muntlig), bild-och ljudupptagning, historiklogg avseende event/föreläsning,
samt hur du anmälde dig. Vidare behandlas historiklogg om vilka utskick vi sänt dig om du svarat på
utvärdering.

Hur samlar vi in personuppgifterna?
Från dig.

Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?
Event och föreläsning
Om du anmäler dig till ett event eller föreläsning som anordnas av GÖSTA kommer vi att behandla
dina personuppgifter för att administrera och genomföra deltagandet och eventet, samt utvärdera och
följa upp hur det gick. Det inbegriper behandlar såsom att upprätta deltagarlistor, göra utskick med
information till eventet, beställa mat, genomföra enkätundersökning. Under eventet kan vi komma att
dokumentera genom bild och video för syftet att informera om vår verksamhet vi våra
kommunikationskanaler. Behandlingen sker på grundval av våra berättigade intressen (artikel 6.1.f i
dataskyddsförordningen) att anordna och genomföra mässor och andra event, att marknadsföra och
informera om vår verksamhet, att utveckla och förbättra affärsaktiviteter samt att underhålla den
affärsrelation vi har med dig.

Kommunikation i samband med förfrågningar
Om du kontaktar oss genom våra digitala kommunikationskanaler, brev eller e-post måste vi samla in
och lagra personuppgifter. Syftet med behandlingen är att hantera och besvara förfrågningar relaterade
till vår verksamhet, behandlingen sker på grundval av vårt berättigade intresse (artikel 6.1.f i
dataskyddsförordningen) av att besvara inkommande frågor och bedriva verksamheten. Vissa
förfrågningar kan också komma att behandlas för vårt berättigade intresse att följa och visa att vi
efterlever de lagar och föreskrifter som vi lyder under, exempelvis frågor som rör utövandet av
registrerades rättigheter enligt dataskyddslagstiftning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Uppgifterna sparas i ett år beräknat från ditt senaste deltagande. Matpreferenser raderas omgående
efter genomfört event. Bild och video som du förekommer i tas bort efter max tre (3) år (observera att
om materialet har publicerats i digitala kanaler har vi inte kontroll över raderingen längre). Om du har
givit samtycke till behandlingen gäller i stället den tidsperiod som du samtyckt till alternativt till dess
att du återkallar ditt samtycke.
Kommunikation i samband med förfrågningar raderas normalt sex (6) månader efter att frågan har
besvarats. Om vi bedömer att kommunikationen behövs för att försvara rättsliga anspråk, visa att vi
efterlevt en rättslig förpliktelse, eller skydda våra legala rättigheter, kommer lagringstid att förlängas
till de tid som krävs men högst tio (10) år.

3.4 Marknadsföring och information om vår verksamhet
Vilka personer behandlar vi personuppgifter om?
Fysiska personer som vi har eller har haft en affärsrelation med, deltagare vid event, föreläsning eller
vars uppgifter vi fått vid mässor.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Namn, kontaktuppgifter, roll/titel, arbetsgivare/uppdragsgivare, i vissa fall behandlas historiklogg om
vilka utskick vi sänt till dig.
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Hur samlar vi i personuppgifterna?
Från dig, och uppgifter som genererats genom vår använding.

Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas för att syftet genom direkt marknadsföring informera dig om vår
verksamhet, samt i övrigt informera om de aktiviteter som vi anordnar eller deltar i. Det inbegriper
exempelvis utskick av information som inbjudningar genom digitala kanaler och e-post, samt
analysera, mäta och följa upp en marknadsföringsåtgärd. Behandlingen sker på grundval av våra
berättigade intressen (artikel 6.1.f i dataskyddsförordningen) att marknadsföra och informera om vår
verksamhet, att utveckla och förbättra affärsaktiviteter samt underhålla den affärsrelation vi har med
dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
För ovan angivna ändamål behandlas dina personuppgifter i ett år beräknat från den (i) tidpunkt då
affärsrelationen mellan din arbetsgivare och GÖSTA studentförening upphör; eller (ii) ditt senaste
deltagande vid föreläsning eller event. Om du har givit samtycke till behandlingen gäller i stället den
tidsperiod som du samtyckt till alternativt till dess du återkallar ditt samtycke. Du har alltid rätt att
avböja vidare direkt marknadsföring, det kan du göra genom om att följa anvisningarna om
avregistrering i meddelandet eller kontakta oss.

4 VEM HAR TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTERNA?
Vi delar/ger tillgång till dina personuppgifter med vissa tredje parter och våra medlemmar för att
kunna bedriva vår verksamhet. Det rör sig om följande kategorier av mottagare:

a) Tjänsteleverantörer, särskilt server hosting partners; e-post-och
kommunikationsmoduler/mjukvaror (inkl. videomötesverktyg); andra leverantörer av
program/mjukvaror; och vår leverantör för IT-underhåll och support. Att dela personuppgifter
med denna kategori av mottagare är nödvändigt för att vi ska kunna använda digitala verktyg i
verksamheten, och ta emot och skicka information i verksamheten inkl. personuppgifter
(informationssäkerhet).

b) Banker för att göra eller ta emot transaktioner/betalningar.
c) Revisorer i samband med revision.
d) I vissa fall vårt försäkringsbolag, juridiska rådgivare för att upprätthålla och skydda våra

rättsliga och avtalsenliga rättigheter.
Vi delar endast dina personuppgifter med tredje parter som vi litar på och om vi, när så krävs, har
ingått det nödvändiga dataöverföringsavtal eller personuppgiftsbiträdesavtal.

5 VAD HAR DU SOM SOM REGISTRERAD FÖR RÄTTIGHETER?
Rätt till tillgång - Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar samt få
information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna.

Rätt till rättelse - Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under
vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att GÖSTA studentförening behandlar personuppgifter
om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

Rätt till radering - Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är
nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har

4



återkallats. Det kan dock finnas lagkrav, avtalsförhållande eller tvingande berättigade intressen som
gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling - Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa hur vi
använder dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet - Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du
tillhandahållit GÖSTA studentförening som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa
uppgifter till en annan personuppgiftsansvaret (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning
att det är tekniskt möjligt och att behandling varit nödvändig för fullgörande av avtal.

Rätt att återkalla ditt samtycke - Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt
samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. En återkallelse av ditt samtycke
påverkar inte lagligheten av den behandling som skett baserat på samtycket innan detta återkallas.

Rätt att lämna klagomål - Om du är missnöjd med hur vi har behandlat dina personuppgifter ber vi
dig att kontakta GÖSTA studentförening. DU har även rätt att lämna in klagomål hos behörig
datatillsynsmyndighet.

6 ANVÄNDNING AV E-POST
Observera att epost utan kryptering kan innebära risker när det gäller säkerhet och konfidentialitet. Ett
epostmeddelande kan jämföras med ett vykort. Därför ber vi dig att inte ge information som du inte
vill att en tredje part ska få del av. Ge aldrig känslig information eller information som kan användas
för oönskade ändamål av tredje part.

7 ÄNDRING AV POLICYN
GÖSTA förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn
eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges kommer du att informeras
på lämpligt sätt.
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