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Policy för hantering av 

personuppgifter 
 

 

1. Personuppgifts insamling 
 

1.1 Medlemsregister 

 

Luleå Studentkår samlar in personuppgifter när en student blir medlem i Luleå 

Studentkår samt via Ladok. Information om betalning samlas in vid betalning i 

kansliet eller PayEx eller via registrering av bankgiro. 

 

Uppgifterna som Luleå Studentkår samlar in via betalning i kansli, Lato, PayEx eller 

bankgiro är följande: 

 

- Förnamn, Efternamn 

- Personnummer 

- E-postadresser 

- Telefonnummer 

- Adress 

- Betalningsinformation 

- Student-ID 

- Program 

- Kurs 

- Studietakt 

 

1.2 Löneregister 

 

Luleå Studentkår är arbetsgivare åt arvoderade. Där av samlar Luleå Studentkår in 

information av dessa. Personuppgifterna behövs till löneregister. 

 

De personuppgifter som Luleå Studentkår samlar in som Arbetsgivare är följande: 

 

- Namn, Efternamn 

- Personuppgifter 

- Adress 

- Telefonnummer 

- E-postadress 

- Bankkonto information 
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- Skatteinformation 

- Lönebelopp 

- Semestertider 

- Sjukdomar 
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1.3 Nolleperioden/Välkomstperioden 

 

Luleå Studentkår anordnar ”Nolleperioden”/”Välkomstperioden” i samarbete med 

Teknologkåren. Detta event behöver flera olika funktionärer, 

projektgruppsmedlemmar samt nyintagna studenter som vi samlar in 

personuppgifter av. Personuppgifter av projektgruppsmedlemmar samt funktionärer 

skriver individerna in själva och personuppgifter angående nyantagna studenter fås 

av Luleå Tekniska Universitet. 

 

Personuppgifter som Luleå Studentkår samlar in under projektet 

Nolleperioden/Välkomstperioden är följande: 

 

- Namn, Efternamn 

- Personnummer 

- Student ID 

- E-postadresser 

- Telefonnummer 

- Klassnummer 

- Studentkortsnummer 

- Allergier/Sjukdomar/Mediciner 

 

1.4 Utbildningsbevakning 

 

Luleå Studentkår samlar in personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete som 

utbildningsbevakare. Via verktyget utbildningsbavakning.se samlar Luleå Studentkår 

in personuppgifter. 

 

De personuppgifter Luleå Studentkår samt dess sektioner samlar in i 

utbildningsbevakningssyfte är följande: 

 

- Namn, Efternamn 

- Utbildning 

- Sektion 

- Kurs 

- Ip-nummer 

- E-postadresser 

 

De uppgifter Luleå Studentkår samlar in från programrådsrepresentanter är följande: 

 

- Namn, Efternamn 

- Student ID 

- E-postadresser 
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- Program 

- Årskurs 
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1.5 Event 

 

När Luleå Studentkår har event samlar Luleå Studentkår in personuppgifter av gäster 

samt externa parter. Personuppgifterna samlas in för att kunna beställa specialkost 

och för att kunna fakturera externa parter. 

 

De personuppgifter som Luleå Studentkår samt dess sektioner samlar in under och 

inför ett event är följande: 

 

- Namn, Efternamn 

- E-postadresser 

- Telefonnummer 

- Faktureringsuppgifter 

- Specialkost 

- Klass 

- Student ID 

- Allergier 

- Kön 

- Engagemang (Hur vida personen är engagerad i Luleå Studentkårs 

organisation eller inte om ja, var) 

 

1.6 Rekrytering 

 

Vid rekrytering samlar Luleå Studentkår in de uppgifter som den ansökande till en 

tjänst skickar in. I och med Luleå Studentkår inte definierar vilka personuppgifter som 

personen som söker en tjänst skall skicka in går det inte heller definiera vilka 

personuppgifter Luleå Studentkår samlar in. Med tjänst menas arvoderade och ideella 

tjänster. 

 

Alla övriga och tillfälliga register som Luleå Studentkårs organisation samlar in 

regleras via riktlinje (GDPR).  
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2. Hantering av Personuppgifter 
 

Luleå Studentkår använder personuppgifter som blivit insamlade av olika 

anledningar, i rubrikerna nedan beskrivs de mer specifikt. 

 

2.1 Medlemsregister 

 

Luleå Studentkår använder medlemsregistret för att bekräfta hur vida en student är 

medlem i Luleå Studentkår eller inte. Informationen används också för att kunna föra 

statistik på vilken sektion som har flest medlemmar och hur länge en student varit 

medlem i Luleå Studentkår. 

 

Medlemsregister skickas på begäran av Mecenat och sektionerna för att de skall 

kunna bedriva sin egen verksamhet. Luleå Tekniska Universitet får även 

medlemsregistret, detta får dem för att medlemmarna ska få Luleå Studentkårs logga 

på studentkortet. 

 

Luleå Studentkår använder även medlemmarnas E-postadresser, detta för att Luleå 

Studentkår ska kunna skicka ut viktig information till sina medlemmar. Medlemmarna 

kan tacka nej till prenumerationen utan att det påverkar medlemskapet. 

 

2.3 Löneregister 

 

Löneregister används enbart till att betala ut lön/arvodering och hanteras enligt 

bokföringslagen. 

 

2.3 Nolleperioden 

 

De uppgifter som samlas in från projektgruppen behövs främst vid inköp av mat samt 

vid sittningar och middagar. Uppgifterna används också till att projektgruppen ska få 

access till Kåridoren samt att projektledarna/ledningsgruppen kan kontrollera via 

personnummer att medlemmarna i projektgruppen är kårmedlemmar. Uppgifterna 

från phösare behövs främst vid inköp av mat samt sittningar och middag. De använda 

även för att införa särskilda regler på phösarmöten ifall till exempel luftburen allergi. 

Personnummer används för att kårerna/projektgruppen kan kontrollera ifall phösare 

är kårmedlemmar eller inte. Uppgifter från nyintagna studenter används för att kunna 

hantera klassgemenskaper och andra aktiviteter som räknas som slutet sällskap.  
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 2.4 Utbildningsbevakning 

 

Uppgifterna används för att kunna kommunicera med studenten under pågående 

utbildningsärenden samt förande av statistik. Personuppgifter sam namn och e-

postadress lämnas aldrig ut till tredje part, inklusive Luleå Tekniska Universitet, annat 

än om det explicit ges godkännande. 

 

Samtliga uppgifter nås av Vice Ordförande och Utbildningsenhetens Ordförande för 

Teknologkåren, potentiella personer som administrerar servar eller lösenord för Luleå 

Studentkår och Teknologkåren. Utbildningsbevakaren för respektive sektion har 

tillgång till personuppgifter som berör sina ärenden och inte hela systemet.  

Programrådsrepresentanters uppgifter nås av Vice Ordförande, UBS-rådet och 

utbildningsansvariga inom programföreningar. Uppgifterna används endast för att 

upprätthålla utbildningsenhetens och UBS-rådets syfte. Uppgifterna för 

programrådsrepresentanterna till ett visst program kan lämnas ut till programmets 

utbildningsledare på Luleå Tekniska Universitet i syfte att kalla till och genomföra 

programråd. 

 

2.5 Event 

 

Uppgifterna används för att göra bordsplaneringar och hålla koll på specialkost. 

Uppgifterna används även för att skapa gästlistor. Dessa uppgifter hanteras av 

arrangörerna för eventet. För att individerna ska få godkännande av Luleå Studentkår 

eller sektionerna behöver arrangörerna få ett godkännande av individerna av att hens 

uppgifter får användas till det syfte som insamlaren har tänkt samt att de sparas 

under tiden som tänkts. Samtliga uppgifter används också för att föra statistik på 

deltagare i utvecklingssyfte. 

 

2.6 Rekrytering 

 

Luleå Studentkår samlar personuppgifter för att komma i kontakt med personen som 

väljer att söka en tjänst av Luleå Studentkår. Personuppgifterna används också för att 

bestämma vem som är mest lämpad för tjänsten. 
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3. Hantering av Personuppgifter 

 

Luleå Studentkår lagrar personuppgifter olika beroende på situation. Dessa 

lagringstillfällen beskrivs nedan. Luleå Studentkårs medlemmar har alltid möjlighet att 

begära sin information bortplockad ur register om så önskas. Dock kommer det 

innebära att Luleå Studentkår inte kommer kunna bedriva sin verksamhet åt 

individen. 

 

3.1 Medlemsregister  

 

Luleå Studentkår lagrar medlemmarnas personuppgifter hos montania som 

tillhandahåller medlemssystemet och mecenat för att medlemmar skall få 

mecenatlogotypen på sina studentkort. Luleå Studentkår lagrar därför inga 

personuppgifter från medlemsregistret själva förutom e-postadresser som lagras i 

våra mejlsystem. Medlemmarnas personuppgifter finns i medlemsregistret hela deras 

studietid. När en student inte varit registrerad i Ladok som LTU student på 2 år ska 

Luleå Studentkår anonymisera alla icke nödvändiga personuppgifter från 

medlemsregistret. Med nödvändig information anses vara, Namn, efternamn, 

personnummer, medlemskapshistorik och mailadress. Denna information sparas för 

att 

Luleå Studentkår skall kunna bedriva alumnverksamhet och ge ut ringintyg. 

 

3.2 Löneregister 

 

Luleå Studentkår samlar in personuppgifter för att kunna betala ut lön och lagras 

intert i löneprogrammet. Anställda skriver även på anställningskontrakt där de 

godkänner lagring av personuppgifter i löneregistret. 

 

3.3 Nolleperioden 

 

Luleå Studentkår lagrar personuppgifter i register som sedan sparas på en drive med 

begränsningsbara administratörsrättigheter som raderas efter projektet är slut. 

Undantag är uppgifter på funktionärer (exempelvis phösare och projektgruppen) för 

att ha möjlighet att kalla in tidigare funktionärer vid behov. Dessa lagras i ett år. 

 

3.4 Utbildningsbevakning 

 

Luleå Studentkår lagrar personuppgifter från programrådsrepresentanter i register 

som sedan sparas på en drive med begränsningsbara administratörsrättigheter 

raderas efter ett år efter att representanten avslutat sina ordinarie utbildningstid eller 

att denne meddelar sitt avhopp. Personuppgifter lagras även på 

utbildningsbevakning.se:s databas hos Binero och lagras i upp till ett år efter avslutat 

mailto:ordforande@luleastudentkar.com
http://www.luleastudentkar.com/


Luleå Studentkår  2018-08-13 

Ledningsgruppen 

 

Luleå Studentkår ordforande@luleastudentkar.com  

Luleå Tekniska Universitet Tel: 0920-49 32 70  Plusgiro: 488 37 92-6 

971 87 Luleå www.luleastudentkar.com  Organisationsnummer: 897000-9091 

ärende. Därefter anonymiseras all icke nödvändig information. Nödvändig 

information anses vara, utbildning, sektion, kurs och ärendeinformation. 
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3.5 Event 

 

Luleå Studentkår lagrar personuppgifter inför event i register som sedan sparas på en 

drive med begränsningsbara administratörsrättigheter. Efter eventet anonymiseras all 

icke nödvändig information. Med nödvändig information menas klass och kön. Dessa 

sparas för att kunna ha koll på vilken typ av människor som går på vilka event för att 

Luleå Studentkår och dess sektioner skall kunna utveckla sina event så att de passar 

fler studenter. 
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