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GDPR eller General Data Protection Regulation är EU:s nya allmänna dataskyddsförordning.
Förordningen antogs 2016 och träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter nationell
register- och personuppgiftslagstiftning. I Sverige kommer GDPR därför att ersätta
personuppgiftslagen (PUL). GDPR innehåller en del regler om hur organisationer som Östgöta
nations ska hantera våra medlemmars och gästers personuppgifter. Med Personuppgift menas i
den här policyn all slags information som direkt eller indirekt kan
hänföras till en fysisk person som är i livet. Detta kan vara t.ex. namn och kontaktuppgifter, men
även känsligare uppgifter som betygshistorik och personnummer.
Östgöta nation kommer i kontakt med enskilda personers personuppgifter när:
 Vi behandlar och arkiverar register som används för att anmoda medlemmar och gäster
till våra årliga fester samt för att kunna framställa kontaktlistor till våra förmän och
tjänstemän.
 Vi utlyser våra stipendier.
 Vi behandlar specifika ärenden via telefon, mail och vid fysiskt bemötande för att hjälpa
studerande med t.ex. inskrivning i nation eller eventuella problem med
Studentlundsmedlemskapet eller studentkortet.
 I vår verksamhet förekommer fotografering för att dokumentera vår verksamhet. Dessa
bilder publiceras sedan i våra sociala medier och arkiveras i vårt arkiv. Syftet med
bilderna är att dokumentera händelser och evenemang i vår verksamhet.
Genom att vara medlem i Studentlund och Östgöta nation finns personuppgifter som medlem
själv registrerat lagrat i medlemssystemet som administreras av terminsräkningsföreningen (TRF).
Östgöta nation ger aldrig ut personuppgifter till utomstående parter utan samtycke. Vi säljer
heller aldrig en medlems eller gästs uppgifter till tredje part. Våra interna register (registerlistor
och kontaktuppgifter i databasen LIME) används endast i syfte att anmoda återkommande gäster
och medlemmar samt för att kunna skicka ut information om organisationens verksamhet.
Kontaktlistorna används endast internt av Quratelet.
Som medlem har man möjlighet att engagera sig ideellt i nationens verksamhet och det finns då
möjlighet att skriva upp sig på en kontaktlista. Denna kontaktlista är endast tillgänglig för Quratel
och förmän på nationen. Som aktiv inom nationen registreras tjänstemans engagemang (så som
arbetade jobbpass och köksstädningar) i en registerdatabas (LIME) med syfte att följa upp
engagemanget inför t.ex. framtida rekrytering av förmän och inbjudningar till evenemang avsedda
för en viss arbetsgrupp. Tjänsteman har rätt att begära ut registret över sitt eget engagemang samt
eventuell uppdatering eller radering av sina uppgifter. Registerlistor utanför databasen LIME
sparas endast på nationen om de aktivt används och ska därefter raderas. Undantag görs, med
samtycke, när det gäller att bevara exempelvis förmannalistor i arkiv för historiskt syfte. Dessa
förmannalistor kommer då endast innehålla uppgifter om namn och position inom
förmannakåren, resterande uppgifter raderas när register blir inaktiva.

Universitetet delar även personuppgifter med nationen när de utlyser sina stipendier. Vid samtliga
utlysningar av stipendier hanteras ansökningar av Quratorn och Inspektorn. Vissa interna
stipendier eller utmärkelser hanteras även av Seniors (nationens styrelse).
Ingen utanför Östgöta nation har åtkomst till nationens register och hantering sker kopplat till
denna policy. Undantag är de register vi delar genom medlemsdatabasen Upright som är
gemensam för samarbetsorganisationer till TRF. Upright har sin egen policy kopplad till GDPR.
Alla bilder tagna av nationen vattenstämplas för att det ska vara lätt för gäster som hamnar på
bild att veta vem de ska rikta sig till om de vill få bilden borttagen. Eventuella bilder som
nationen vill använda men som inte ägs av nationen måste krediteras till ägare och samtycke för
publicering måste finnas. Det ska finnas information om att vi tar bilder på våra evenemang och
hur man går till väga för att inte vara med på bild vid anmälan men också i våra lokaler. Om
önskemål om radering av bild uppkommer så sker detta omgående från samtliga plattformar.
Östgöta nations studenthus, Östgötagården kommer i kontakt med enskilda personers
personuppgifter när:
 Östgötagården behöver bedriva, underhålla och utveckla sin verksamhet. Östgötagårdens
verksamhet rör främst uthyrning samt underhåll av bostäder och verksamhetslokal.
Personuppgifter lämnas till tredje part (t.ex. myndigheter) i de fall detta är nödvändigt för
att bedriva, underhålla eller utveckla huset och dess verksamhet.
 Vi behandlar specifika ärenden via telefon, mail och vid fysiskt bemötande för att hjälpa
boende med t.ex. hyresavier eller eventuella problem med internetuppkoppling.

När Östgöta nation och Östgötagården hanterar personuppgifter i specifika ärenden så hanteras
ärendet av berörd Quratelare/Husförman (enskild hel- eller deltidsarvoderade på nationen) och
efter avslutat ärende raderas eventuell skriftlig konversation kopplad till ärendet.
Samtyckesformuleringar ska finnas på alla anmälningsformulär, stipendieansökningar och
förmanna-/tjänstemannaansökningar som skickas ut av organisationen. Information om
hantering av personuppgifter ska finnas i alla mail skickade av någon som representerar nationen.
Önskar en enskild person att tas bort från våra register ska detta göras inom en rimlig tidsrymd av
Quratelet eller Husförman beroende på vem som är ansvarig för respektive register. Detta kan
inkludera våra register, anmodningslistor och foton.
Har du som medlem, husboende eller gäst frågor om Östgöta nations GDPR-arbete är det bara
att maila q@ostgota.nu eller ringa 0707-75 98 71. Frågor kopplade till Östgötagården besvaras av
husförman på husforman@ostgota.nu eller 0706-53 60 27. Denna policy kan komma att
uppdateras.

