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Personuppgiftspolicy för Lundapsykologerna 
1 Sammanfattning 

Denna policy anger hur Lundapsykologerna hanterar personuppgifter i samband med sin verksamhet. 

De rättsliga grunder i GDPR som Lundapsykologerna baserar sin personuppgiftshantering på är 

samtycke, intresseavvägning, rättslig förpliktelse och avtal. 

2 Insamlade uppgifter 

Lundapsykologerna samlar in personuppgifter i samband med att personer fyller i medlemsregistret, 

fyller i anmälningsformulär till vissa evenemang, skriver upp sig på närvarolista i samband med 

stormöten, omnämns som närvarande i mötesprotokoll samt anger bankuppgifter i de fall föreningen 

ska göra utbetalningar till dem. Exempel på uppgifter som kan komma att samlas in är: 

• Namn 

• Födelsedatum 

• Kön 

• Folkbokföringsadress 

• Mailadress 

• Telefonnummer 

• Kontouppgifter 

3 Lagring av personuppgifter 

Lundapsykologerna lagrar digitaltinsamlade personuppgifter på sitt google drive-konto, dit bara 

styrelsen har tillträde. Ifyllda pappersblanketter sparas i föreningens skåp, vilket endast styrelsen har 

tillträde till. Utöver detta publiceras personuppgifter på hemsidan (http://lundapsykologerna.se) i 

samband med att mötesprotokoll och närvarolistor vid störmöten läggs upp där. Årliga 

medlemsregister sparas som längst i fem år. Detta då fem år är den maximala tid en student kan 

förväntas förbli student vid psykologprogrammet. Protokoll och närvarolistor vid stormöten kan 

komma att sparas så länge dessa har ett syfte för föreningens verksamhet.  Bankuppgifter sparas i 

minst sju kalenderår, i enlighet med det lagstadgade kravet på arkivering av räkneskapsinformation.  

Den som fått sina personuppgifter sparade av Lundapsykologerna och vill få veta vilka uppgifter som 

sparats har rätt till detta. Personen har också rätt att få sina uppgifter raderade förutsätt att detta 

inte är i strid med lag eller omöjliggör för föreningen att fortsätta bedriva sin verksamhet. Begäran 

görs förträdelsevis genom att maila en styrelseledamot (http://lundapsykologerna.se/kont.html) 

4 Användning av och delning av personuppgifter 

Personuppgifter kan komma att användas för att Lundapsykologerna ska kunna kontakta 

medlemmar, exempelvis för att bekräfta en anmälan till ett studiebesök eller för att skicka ut ett 

nyhetsbrev. Kontouppgifter används för att göra utbetalningar, bokföra dessa utbetalningar och 

möjliggöra för revisorn att granska räkneskaperna. Lundapsykologerna delar med sig av sitt 

medlemsregister (och därmed insamlade personuppgifter) med organisationen Sesus i samband med 

den årliga inlämningen av Lundapsykologernas verksamhetsredovisning. Sesus ger 

Lundapsykologerna ekonomiskt stöd i form av ett årligt medlemsbidrag och använder därför sig av 

medlemsregistret för att verifiera att de medlemmar Lundapsykologerna uppgivit faktiskt existerar. 
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