Antagen 2018-12-05

Personuppgiftspolicy
Inledning
Veterinärmedicinska föreningen (VMF) värnar om sina medlemmars integritet och i
samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) har VMF tagit
fram en policy som följer den nya lagen. Denna policy förklarar hur VMF samlar in och
använder dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Med personuppgifter avses
all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person.
Insamlande och hantering av vissa personuppgifter behövs för att erbjuda de rabatter och
andra erbjudanden samt aktiviteter som erbjuds. Genom att bli medlem i VMF eller
medverka vid våra aktiviteter godkänner du vår personuppgiftspolicy och vår behandling
av dina personuppgifter. Därför är det viktigt att du läser igenom detta innan tecknande
av medlemskap eller medverkande vid våra aktiviteter. Policyn kan komma att ändras på
grund av förändringar i VMF:s verksamhet eller vid ändringar i lagstiftningen. Därför
rekommenderas att då och då läsa igenom policyn. Medlemskap och all form av
medverkan som kräver personuppgiftsinsamling är frivilligt.
Personuppgiftsansvarig
Veterinärmedicinska föreningen (VMF) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna behandling är VMF:s Skattmästare
(kassor@vmf.se)
Ändamål
VMF behandlar personuppgifter för att kunna erbjuda rabatter, aktiviteter m.m. till de
medlemmarna som enligt våra stadgar är berättigade till det. Det är därför vi hämtar in
personuppgifter från Ladok (se nedan) för att kontrollera studietakt. På grund av hur
systemen är utformade kommer personuppgifter om alla studenter vi studiebevakar för
inhämtas från Ladok. Alla andra personuppgifter som behandlas inhämtas från
medlemmen baserat på de rättsliga grunder som anges nedan.
Kategorier av personuppgifter och källan till dem
Personuppgifter som krävs för tecknande av medlemskap är namn, adress,
personnummer, e-postadress, studietakt och omfattning av studier. Dessa inhämtas från
Ladok om möjligt (angivet telefonnummer kommer även att registreras hos oss).
De personuppgifter vi samlar in inför medverkan i olika aktiviteter kan vara
telefonnummer, mat- och dryckespreferenser (inklusive allergier), kontaktuppgifter till
närmast anhöriga och önskemål om bordsplacering. Dessa hämtas från den medverkande.
Under vissa aktiviteter inklusive men inte begränsat till välkomnande av nya studenter
och fester kan organiserad fotografering förekomma. Om du inte vill bli fotograferad ber
vi dig att säga till. Vid anställning eller vissa förtroendeuppgifter kommer kontouppgifter
samlas in och behandlas.

Rättslig grund
Genom att teckna medlemskap hos VMF ingår en i ett avtal med oss. Detta avtal
utgör den rättsliga grunden för insamlandet av personuppgifter från Ladok,
eftersom vi behöver kontrollera studier (vid fullvärdigt medlemskap) och fullgöra vår del
av avtalet, d.v.s. erbjuda rabatter, aktiviteter m.m. Detta innefattar även Stiftelsen Ultuna
Studentbostäders hantering av personuppgifterna eftersom medlemskap hos VMF krävs
för att inneha ett kontrakt hos dem.
Den rättsliga grunden vid inhämtandet av matpreferenser, känslig information (t.ex.
allergier), telefonnummer, kontaktuppgifter till närmast anhöriga och önskemål om
bordplacering etc. vid våra olika aktiviteter är samtycke.
Vid organiserad fotografering och publicering är den rättsliga grunden samtycke.
Vid insamling av kontouppgifter (och i vissa fall även personnummer), i samband med
anställning eller vissa förtroendeuppgifter är den rättsliga grunden fullgörande av avtal.
Detta eftersom vi behöver dem för att betala ut pengar/lön/arvode.
Överföring av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer av nödvändighet hanteras på privata datorer. Dina
personuppgifter kommer aldrig lämnas vidare till någon utanför vår verksamhet eller
våra samarbetspartners Mecenat, SLU:s Samlade Studentkårer, International Veterinary
Student association Stiftelsen Ultuna Studentbostäder och Swedbank utan din tillåtelse.
Dock måste vi rapportera in lön/arvode till Skatteverket och i samband med det lämnar
vi ut personnummer.
Lagring
De personuppgifter som tillhandahålls vid medlemskap lagras i vårt medlemssystem.
Dina personuppgifter kommer raderas per automatik två år efter du avslutat dina studier
om medlemskap ej förnyas. Du kan när som helst aktivt välja att avsluta ditt medlemskap
och då kommer dina uppgifter raderas omedelbart.
De personuppgifter som tillhandahålls vid aktiviteter raderas efter aktiviteten avslutats.
Om du lämnat kontouppgifter till oss lagras dessa i Swedbanks register för att underlätta
för dig och oss vid upprepade utbetalningar till dig. De lagrade uppgifterna raderas varje
årsskifte om du inte begär att de raderas innan dess.
Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till, rättelse, radering och begränsning av samt invända mot
behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att bli borttagen från bilder som VMF
lägger ut på hemsidor eller i sociala medier. Detta gör du genom att kontakta VMF:s
Skattmästare på kassor@vmf.se.
Rättigheten att bli glömd (radering) gäller ej om fortsatt behandling av personuppgifterna
krävs för att uppfylla annan rättslig förpliktelse t.ex. redovisningsskyldighet eller för

uppgifter som är av särskilt intresse för VMF t.ex. personuppgifter som
förekommer i protokoll, postlistor eller hedersutmärkelselistor.
Återkallande av samtycke
Om VMF:s behandling av dina personuppgifter baserar sig på samtycke har du en rätt att
återkalla detta samtycke. Synpunkter Om du har synpunkter på VMF:s
personuppgiftsbehandling kan du vända dig till VMF:s Skattmästare (kassor@vmf.se)
eller VMF:s ordförande (vmf_ordforande@stud.slu.se).
Om du inte är nöjd med VMF:s svar, kan du vända dig till Datainspektionen,
datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.
Du kan läsa mer om datainspektionens tillsyn på http://www.datainspektionen.se/.

