Behandling av personuppgifter
För att kunna sköta kontakten inom föreningen lagrar vi uppgifter om dig
som är medlem. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till tredje part vid
ansökan om statligt bidrag för att kunna finansiera vår verksamhet. Som
medlem i föreningen lämnar du samtycke till vår behandling av dina
personuppgifter enligt beskrivning nedan.

Hjälp och kontakt
En begäran om registerutdrag eller om rättelse av felaktiga personuppgifter skall göras
till en av våra personuppgiftsansvariga eller till ett av våra personuppgiftsbiträden. Du
skall på begäran kunna legitimera dig med en giltig ID-handling. Efter din ansökan tar
en sådan begäran normalt sett maximalt en månad att genomföra.

Frågor och synpunkter
Om du har frågor eller synpunkter kring hanterandet av dina personuppgifter kan du
kontakta våra personuppgiftsansvariga.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträden
Förenings stationschef och föreningens ordförande är personuppgiftsansvariga.
Övriga ledamöter i föreningens styrelse och samtliga medlemmar i föreningens
ledningsgrupp är personuppgiftsbiträden.
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För dig som är registrerad
Varför behöver vi dina personuppgifter?
Personuppgifter som Uppsala studentradioförening får av dig behandlas för att vi
inom föreningen ska kunna sköta kontakten mellan våra medlemmar. Personuppgifter
kan även komma att användas för statistiska ändamål och för utveckling och analys
av vår verksamhet.
Uppgifter som e-postadress använder vi för att skicka nyhetsbrev och kallelser till
medlemsmöten. Personnummer och kön registreras och behandlas endast då de
behövs för att vi ska kunna söka statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) via Studentradion i Sverige (SRS).

Hur samlas personuppgifter in och hur lagras de?
Du registrerar själv dina personuppgifter i samband med din medlemsansökan. Dina
uppgifter lagras under tiden som du är medlem i föreningen. Därefter raderas de enligt
gällande rutin med undantag för ditt namn och din e-postadress vilka används för vårt
alumnregister. Vi använder även avidentifierad information för statistiska ändamål och
verksamhetsutveckling.
Vi lagrar uppgifter på vår Wordpress-hemsida och på Googles molntjänst Drive. Vi kan
inte garantera att deras servrar är lokaliserade inom EU.

Vilka rättigheter har du som registrerad?
 Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar och begära utdrag
på dem. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas.
 Du har rätt att få information om vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på, hur länge
vi kommer att spara dina uppgifter och vem som har tillgång till informationen.
 Du har rätt att informeras om dina personuppgifter ska behandlas i ett annat syfte
än vad som specificerades vid insamlingstillfället.
 Du har rätt att återkalla ditt samtycke och begära att dina personuppgifter raderas.
(Detta innebär att du säger upp ditt medlemskap i föreningen.)
 Du har rätt att överklaga vår behandling av dina personuppgifter till relevant
tillsynsmyndighet

