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1. Inledning
Farmacevtiska Studentkåren (FaS) vill med denna policy redogöra för hur vi arbetar för att
skydda din personliga integritet. I denna Dataskyddspolicy beskriver vi hur vi samlar in,
behandlar och delar med oss av de personuppgifter som vi sparar hos oss. Vi förklarar även
varför vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. I denna policy beskriver vi vad du
har för rättigheter och hur du går tillväga om du har synpunkter angående dina personuppgifter
som behandlas hos oss.
Vi värnar om din personliga integritet och vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning
vid all behandling av personuppgifter. Det är viktigt att du tar del av vår Dataskyddspolicy så att
du känner dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas av FaS.
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta FaS styrelse.
1.1 Policydokumentets omfattning
Detta policydokument gäller för organisationen FaS som helhet, inklusive alla förtroendevalda,
funktionärer, tjänstepersoner, utskott, arbetsgrupper och kommittéer.
1.2 Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?
1.2.1 Personuppgift
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som
är i livet. Det kan vara till exempel namn, personnummer, adressuppgifter eller hälsouppgifter.
1.2.2 Behandling av personuppgift
Behandling är alla åtgärder som vidtas med personuppgiften. Det kan vara allt ifrån insamling
och registrering till organisering, bearbetning, lagring och användning.
1.3 Vem är ansvarig för de personuppgifter som samlas in?
Farmacevtiska Studentkåren, org. Nr 817601-1107, adress Dag Hammarskjölds Väg 16, 752 37
Uppsala är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av personuppgifter.
1.4 Varför behandlar FaS dina personuppgifter?
För att FaS ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål
kopplade till verksamheten. I denna policy beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas.

2. När du är medlem i FaS, ingår i ett företagsavtal med FaS eller är
engagerad i FaS organisation
När du väljer att bli medlem i FaS, ansluta dig till ett företagsavtal eller väljer att engagera dig i
organisationen hanterar vi:
• Uppgifter som du själv eller din arbetsgivare lämnar till oss såsom namn, personnummer
och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress
• Kontaktuppgifter och annan information som vi hämtar från statens personadressregister
och vårt medlemsregister MELOS
• Ett medlemsnummer som vi skapar för att identifiera dig i våra system
Vi hanterar dina personuppgifter för att
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Identifiera dig och administrera din relation (medlemskapsstatus, samarbetspartner etc.)
till FaS.

Rättslig grund för hanteringen
• Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera din
relation till FaS.
Lagringstid
FaS sparar dina personuppgifter under medlems- och/eller avtalstiden och därefter i upp till 12
månader. I avsnitten nedan finns mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter
beroende på om du är medlem i FaS eller ansluten till ett företagsavtal.
2.1 Du som är medlem i FaS
När du är medlem i FaS hanterar vi:
• Uppgifter om ditt medlemskap, t ex medlemsnummer och medlemsstatus
• Uppgifter som hämtats från Uppsala universitet genom medlemsregistret MELOS
gällande namn, personnummer, adress, utbildning, eventuella förtroendeposter, epostadress samt övriga uppgifter som krävs för att administrera ditt medlemskap
• Uppgifter om tidigare engagemang inom FaS
• Uppgifter om din köphistorik
• Uppgifter om medlemskap i någon av Uppsalas nationer eller andra kårer
Personuppgifterna hanteras för att:
• Administrera ditt medlemskap i FaS
• Ta fram medlemsantal för att använda som underlag vid utdelandet av medel från
Uppsala universitet och Uppsala kommun
• Ta fram medlemsantal vid kårstatusansökan samt fastställande av FaS verksamhetsplan
• Framtaga röstlängd innehållandes ditt för- och efternamn
• Kontakta dig med information via e-post, brev och kårtidningen
• Informera dig om förmåner från oss och våra samarbetspartners, via e-post
• Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av
olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren
Rättslig grund för hanteringen
FaS hanterar dina personuppgifter med stöd i Allmänt intresse när vi uppfyller våra åtaganden
gentemot dig som medlem (t ex administrerar ditt medlemskap och tillhandahåller relevant
information) och med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda
uppgifter om dina köp för att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa
säkerheten för våra tjänster.
Lagringstid
FaS sparar dina personuppgifter under medlemstiden och därefter i upp till 3 månader. För att
säkra spårbarhet sparar vi uppgifter om vår kommunikation med dig i upp till 12 månader. Din
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köphistorik sparas i upp till 7 år enligt rättslig förpliktelse, bokföringslagen (1999:1078) samt för
vårt berättigade intresse att analysera trender över tid. För det fall du ber om att bli bortglömd
anonymiserar vi köphistoriken.
2.2 Du som är ansluten till ett företagsavtal
När du är ansluten till ett företagsavtal hanterar vi även:
• Uppgifter om din anslutning till ett företagsavtal och din behörighet under företagsavtalet
• Faktureringsinformation
• Uppgifter om din evenemang- och köphistorik
Personuppgifterna hanteras för att
• Administrera din anslutning till ett företagsavtal
• Administrera betalning, t ex upprättande av företagsfaktura
• Kontakta dig med information om förmåner från oss, t.ex. via e-post
• Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster, däribland
långsiktig analys för att fånga trender över tid
• Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av
olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren
Rättslig grund för hanteringen
FaS hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning för vårt och företagets berättigade
intressen att administrera och följa upp avtal med företaget. Detta för att underlätta för dig vid
bokning av framtida tjänster och uppfylla vårt åtagande i förhållande till företaget samt att
tillhandahålla dig relevanta erbjudanden och information. Vi hanterar också dina personuppgifter
med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter om köp
för att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster.
Lagringstid
FaS sparar dina anslutningsuppgifter så länge du är ansluten till ett företagsavtal.
För att säkra spårbarhet sparar vi uppgifter om vår kommunikation med dig i 12
månader. Din köphistorik sparas i upp till 7 år enligt rättslig förpliktelse, bokföringslagen
(1999:1078) samt för vårt berättigade intresse att analysera trender över tid. För det fall du väljer
att avsluta ett avtal eller ber om att bli bortglömd anonymiserar vi evenemang- och köphistoriken.
2.3 Du som är engagerad, förtroendevald, funktionär eller tjänsteperson
När du är engagerad, förtroendevald, funktionär eller tjänsteperson hanterar FaS:
• Kontaktuppgifter för att kunna kommunicera om information rörande ditt uppdrag eller
position
• Bankuppgifter samt arvode/löneinformation
• För- och efternamn, födelsedatum, telefonnummer, e-post, ditt uppdrag samt uppdragets
period vid uthämtande av en nyckel till kårhuset
• Information om medlemskap i FaS
• Information om tidigare engagemang inom FaS
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Information om utbildning

Rättslig grund för hanteringen
FaS hanterar dina personuppgifter med stöd i intresseavvägning för vårt och ditt berättigade intresse
när vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig som engagerad.
Lagringstid
FaS sparar dina personuppgifter under uppdragets period och därefter i upp till 24 månader med
undantag för presidialer och hedersledamöter där uppgifterna sparas i historiskt syfte tills dess att
du begär att bli borttagen. För att säkra spårbarhet sparar vi uppgifter om vår kommunikation
med dig i upp till 12 månader. Din köphistorik sparas i upp till 7 år enligt rättslig förpliktelse,
bokföringslagen (1999:1078) samt för vårt berättigade intresse att analysera trender över tid. För
det fall du ber om att bli bortglömd anonymiserar vi köphistoriken.

3. När du kommunicerar med oss
Du kan välja att kommunicera med FaS på olika sätt, t.ex. via sociala medier, samtal och e-post
med någon representant från FaS. När du kommunicerar med FaS hanterar vi uppgifter som du
själv lämnar till oss t ex:
• Namn och kontaktuppgifter
• Information om din synpunkt, fråga eller ärende
Vi hanterar dina personuppgifter för att
• Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel, hantera klagomål och frågor om
borttappade ägodelar
• Hantera studentärenden kopplade till utbildningarna vid Farmaceutiska fakulteten
• Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida
Rättslig grund för hanteringen
Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende
(intresseavvägning) samt ditt allmänna intresse vid hantering av studentärenden.
Lagringstid
Vi sparar dina personuppgifter i upp till 24 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet
i din kommunikation med oss.

4. När du ingår ett Uthyrningsavtal vid uthyrning av kårhusets lokaler
När du är ansluten till ett Uthyrningsavtal hanterar vi:
• Uppgifter om din anslutning till ditt Uthyrningsavtal
• För- och efternamn, telefonnummer, e-post, adress
• Faktureringsinformation
• Uppgifter om din evenemang- och köphistorik
• Dina gästers för- och efternamn, födelsedatum samt eventuella allergier och/eller
kostpreferenser
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Uppgifter om behov av ledsagning eller rullstolsplats när sådana uppgifter behövs

Personuppgifterna hanteras för att
• Administrera din anslutning till ett Uthyrningsavtal
• Administrera betalning, t ex upprättande av faktura
• Kontakta dig med information inför din uthyrning, t.ex. via e-post eller telefon
• Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster däribland
långsiktig analys för att fånga trender över tid
• Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av
olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren
Rättslig grund för hanteringen
FaS hanterar dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal för vårt
och ditt berättigade intresse. Detta för att underlätta för dig vid bokning av våra tjänster och
uppfylla vårt åtagande i förhållande till dig samt att tillhandahålla dig relevant information. Vi
hanterar också dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse
att använda dina uppgifter om köp och evenemang för att ta fram statistik och för att utveckla,
förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster. FaS hanterar dina och dina gästers
personuppgifter med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att fullgöra våra
förpliktelser gentemot dig och dina gäster enligt bokningsspecifikationen.
Lagringstid
Vi sparar uppgifter om dig upp till 12 månader efter genomfört köp med undantag för allergier
och/eller kostpreferenser och födelsedatum som sparas i upp till 2 veckor efter genomfört
evenemang. Födelsedatum sparas med stöd i rättslig förpliktelse, Alkohollagen (2010:1622). Din
köphistorik sparas i upp till 7 år enligt rättslig förpliktelse, bokföringslagen (1999:1078) samt för
vårt berättigade intresse att analysera trender över tid. För det fall du ber om att bli bortglömd
anonymiserar vi evenemang- och köphistoriken.

5. När du köper biljetter till evenemang eller handlar i kårens kassor
När du köper biljetter till FaS evenemang eller handlar i våra kassor hanterar vi följande uppgifter
som du själv lämnar till oss:
• Ditt namn (och namn på andra du agerar ombud för) och dina kontaktuppgifter
• Din födelsedata, t ex när du köper evenemangsbiljetter
• Din medlemsstatus om du uppger detta vid köp
• Eventuella allergier och/eller kostpreferenser
• Uppgifter om din evenemangs- och köphistorik, t ex event- och biljettyp, pris och
kategori
• Uppgifter om behov av ledsagning eller rullstolsplats när sådana uppgifter behövs
• Uppgifter om betalning och betalningshistorik
Vi hanterar dina personuppgifter för att
• Kunna identifiera dig som biljettinnehavare, t ex vid biljettkontroll
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Ta betalt för evenemanget, tjänsten eller varan, inklusive hantera kortbetalningar
Upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med kortbetalning
Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köpvillkor, t.ex. genom att
tillhandahålla den produkt som du har köpt
• Meddela dig (via e-post eller annan elektronisk kommunikation) om förändringar, t ex
vid ändrade tider
• Marknadsföra våra evenemang och produkter, t ex via e-post
• Sammanställa statistik över deltagande
• Ta fram statistik över deltagande och varor, i syfte att förbättra våra tjänster
Om du väljer att betala med faktura hanterar vi också personuppgifter om dig tillsammans med
vår betalleverantör.
Rättslig grund för hanteringen
FaS hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller köpet
och/eller produkten, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina
uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra tjänster, säkerställa betalning och förhindra
bedrägerier, samt med stöd i en rättslig skyldighet för hantering av t.ex. ledsagning och
rullstolsplats.
Lagringstid
Vi sparar uppgifter om dig upp till 12 månader efter genomfört köp med undantag för allergier
och/eller kostpreferenser och personnummer som sparas i upp till 2 veckor efter genomfört
evenemang. Din köphistorik sparas i upp till 7 år enligt rättslig förpliktelse, bokföringslagen
(1999:1078) samt för vårt berättigade intresse att analysera trender över tid. För det fall du väljer
att avsluta ett avtal eller ber om att bli bortglömd anonymiserar vi evenemang- och köphistoriken.

6. Studiebevakning (studieråd, studentrepresentanter, kursrepresentanter,
fallhantering)
Vi hanterar dina personuppgifter för att
• Kalla dig till studieråd, samt protokollföra din närvaro
• Kalla dig till möten med kursrepresentanter eller möten med studentrepresentanter
• Hantera studentärenden och rådgivning kopplade till utbildningarna vid Farmaceutiska
fakulteten
Rättslig grund för hanteringen
Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av allmänt intresse när vi har ett
berättigat intresse att använda dina uppgifter för att kunna bedriva studiebevakning vid
Farmaceutiska fakulteten.
Lagringstid
Vi sparar uppgifter om dig så länge du innehar ett uppdrag som kursrepresentant eller
studentrepresentant och därefter i upp till 12 månader. Vi sparar dina personuppgifter gällande
studentärenden i upp till 24 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din
kommunikation med oss.

7. När du deltar under kårens Gymnasiehelg
FaS samlar in personuppgifter genom ett ansökningsformulär inför Gymnasiehelgen som
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anordnas tillsammans med Farmaceutiska fakulteten. De personuppgifter vi hanterar är:
• För- och efternamn, födelsedatum, e-post, juridisk kön, telefonnummer, postadress,
skola, årskurs, programtillhörighet.
När du blivit antagen till Gymnasiehelgen hanterar vi:
• För- och efternamn, födelsedatum, e-post, juridisk kön, telefonnummer, postadress,
skola, årskurs, programtillhörighet, namn och telefonnummer till nära anhörig, namn och
e-post till kemilärare, eventuella allergi och/eller kostpreferenser, kontouppgifter samt
annan frivillig information.
Vi hanterar dina personuppgifter för att
• Kunna bjuda in Sveriges gymnasieelever som läser år 3 på naturvetenskaplig linje
• Kontakta dig om du blivit antagen till Gymnasiehelgen
• Kunna identifiera dig
• För att administrera återbetalning av utlägg för resa
• Meddela dig (via e-post eller annan kommunikation) om information inför
Gymnasiehelgen
• Ta fram statistik över deltagande, i syfte att utvärdera och förbättra Gymnasiehelgen
Rättslig grund för hanteringen
Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av Intresseavvägning när vi har ett
berättigat intresse att använda dina uppgifter för att kunna genomföra evenemanget
Gymnasiehelgen i samarbete med Farmaceutiska fakulteten. Födelsedatum sparas med stöd i
rättslig förpliktelse, Alkohollagen (2010:1622).
Lagringstid
Vi sparar uppgifter om dig upp till 6 månader efter genomfört köp med undantag för allergier
och/eller kostpreferenser och födelsedatum som sparas i upp till 2 veckor efter genomfört
evenemang. Din köphistorik sparas i upp till 7 år enligt rättslig förpliktelse, bokföringslagen
(1999:1078) samt för vårt berättigade intresse att analysera trender över tid. För det fall du ber
om att bli bortglömd anonymiserar vi evenemang- och köphistoriken.

8. När vi publicerar material på hemsida och sociala medier
FaS publicerar i samband med de evenemang som anordnas bild-, film- och ljudupptagningar på
de sociala medier som sammanknyter kåren med dess medlemmar, samt på hemsidan i
nyhetssyfte. FaS ska på begäran ta bort material på personer som inte önskar vara med.
Vi hanterar dina uppgifter för att
• Kunna dela materialet till de som följer FaS på sociala medier.
• Kunna redovisa för medlemmarna att organisationen genomför de, enligt kårmötet
beslutade evenemangen
Rättslig grund för hanteringen
Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning när vi har ett
berättigat intresse att använda dina uppgifter för att kunna visa på att FaS genomför dessa
evenemang och därigenom fullgör sitt syfte mot medlemmarna, samt ibland med samtycke då detta
insamlats på förhand och materialet planerats användas vid marknadsföringssyfte.
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Lagringstid
Vi sparar dina personuppgifter i 25 år efter insamling av materialet, dessa arkiveras efteråt för
historisk betydelse.

9. När vi har en skyldighet enligt lag
Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar FaS i vissa fall dina personuppgifter när vi är
skyldiga enligt lag, t ex på grund av bokföringsskyldighet, skyldigheter som följer av trafikrättslig
lagstiftning, eller vid begäran från myndighet.
Rättslig grund
När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i
en rättslig skyldighet.

10. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter lagras bara så länge det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen,
eller så länge som lagen kräver det.
Om inget annat har angivits tidigare i denna Dataskyddspolicy, kommer FaS årligen att
genomföra en bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om
inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett
säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

11. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter som du själv lämnar till FaS, eller som insamlas av FaS vid användandet av
våra tjänster, kan vi komma att samla in uppgifter från tredje part. Uppgifter som kan komma att
insamlas från tredje part är:
• Uppgifter från Uppsala universitet, så som namn, personnummer, adress, utbildning och
e-postadress. Detta för att kunna fullgöra vårt syfte och uppgift som studentkår.
• Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.
• Uppgifter från sociala medier i marknadsföringssyfte.
• Genom hantering av bild-, film- och ljudupptagning vid FaS evenemang. Hanteringen ska
förekommas med tydlig information.

12. Till vem delar vi ut dina personuppgifter?
12.1 Personuppgiftsbiträden
När vi anser det vara nödvändigt för verksamheten att kunna erbjuda våra tjänster, kan vi komma
att dela dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden för FaS. Ett
personuppgiftsbiträde är ett externt företag, som bara får behandla personuppgifter för vår
räkning enligt våra givna instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
• Molntjänst för behandling av personuppgifter
• Betallösningar (banker, revisionsföretag, lönesystem och andra betaltjänstleverantörer)
• Marknadsföring (print och distribution, sociala medier)
• IT-tjänster (företag som hanterar teknisk support, drift och underhåll)
Vid händelse att dina personuppgifter delas med ett personuppgiftsbiträde är ändamålet förenligt
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med de ändamål för vilka vi har samlat in uppgifterna ursprungligen. Alla personuppgiftsbiträden
kontrolleras för att vi ska kunna säkerställa att din personliga integritet skyddas. Vi har skriftliga
avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten och sekretessen för de personuppgifter
som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav, samt krav avseende internationell överföring av
personuppgifter.
12.2 Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga
När vi anser det vara nödvändigt för verksamheten att kunna erbjuda våra tjänster, kan vi komma
att dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att
ett företag är självständigt personuppgiftsansvariga betyder att FaS inte styr hur uppgifterna som
lämnas till företaget ska behandlas. Företag som vi delar dina personuppgifter med, som är
självständiga personuppgiftsansvariga är:
• Statliga myndigheter (polisen, skatteverket och andra myndigheter) om vi är skyldiga att
göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
• Företag som erbjuder betallösningar (banker, revisionsföretag, lönesystem och andra
betaltjänstleverantörer)
• Kårer och nationer i Uppsala genom samarbetet i organisationen Uppsala studenters
medlemskapshantering: organisation och samordning (USMOS).
När dina personuppgifter delas till ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller
deras dataskyddspolicy och hantering av personuppgifter.

13. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. FaS
vidtar åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade och att behandlingen sker i
enlighet med gällande dataskyddsregler samt våra interna riktlinjer och rutiner. Detta innebär att
vi har rutiner kring dataskydd, t.ex. att vi alltid skickar dina uppgifter på ett säkert sätt samt att vår
personal bara har tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för att utföra sitt arbete. Vi loggar
händelser i våra IT-system och arkiverar data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste
lagras under längre tid (t.ex. enligt bokföringslagen).
I händelse av personuppgiftsincidenter har FaS skyldighet att rapportera detta till
Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar. Om det inte är osannolikt att medlemmen
riskerar att ta skada är FaS skyldig att informera de registrerade så att de kan vidta nödvändiga
åtgärder. Alla personuppgiftsincidenter ska dokumenteras.

14. Dina rättigheter
Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina
personuppgifter. FaS behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att
uppfylla dina rättigheter. Du har rätt att:
• Begära tillgång (s.k. registerutdrag). Du har rätt att få en bekräftelse från oss om vi
behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de
personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.
• Begära rättelse. Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller
ofullständig, rätt att begära att uppgiften rättas.
• Återkalla samtycke med framtida verkan. I den utsträckning som vi behandlar dina
personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt
samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt
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samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter om det finns
lagligt stöd för detta.
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa
direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger
på en intresseavvägning.
o Intresseavvägning. I de fall intresseavvägning används som laglig grund för ett
ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta
behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa
ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än
dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla
uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
o

•
•

•
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Direktmarknadsföring: Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter
behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av
personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål.
Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande
marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post och e-post). Om du invänder mot
direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina
personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av
direktmarknadsföringsåtgärder. Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka
vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden.

Begära radering. Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter
raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara
uppgifterna.
Begära begränsning av behandling. Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att
behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen har begränsats får vi
endast, utöver lagra uppgifterna, behandla dem med stöd av ditt samtycke, för att vi ska
kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon
annans rättigheter.
Flytta din data (dataportabilitet). Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter
som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till
skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har
tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ditt
samtycke.

14.1 Hantera dina rättigheter
Om du vill hantera dina rättigheter, t.ex. beställa ett registerutdrag eller begära rättelse eller
radering av dina personuppgifter, ber vi dig att kontakta ordförande på ordf@farmis.uu.se, bifoga
en kopia på giltig id-handling. Detta för att vi ska vara säkra på din identitet. Normalt tar det oss
30 dagar att hantera din begäran från det att vi har tagit emot din förfrågan. Använd gärna den epostadress som du eventuellt har registrerad hos oss när du kontaktar oss.
14.2 Mer information
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med
dataskyddslagstiftningen ber vi dig kontakta oss, se avsnittet Kontakt nedan. Du har rätt att
lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Om du vill veta
mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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14.3 Hur du motsätter dig elektronisk direktmarknadsföring
FaS kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för
direktmarknadsföring. Om du inte vill att din e-postadress används för direktmarknadsföring är
du välkommen att höra av dig.
Kontakta oss enligt följande:
• Medlemmar loggar in på www.uppsalastudent.com (via fiken i övre högra hörnet på
startsidan). När du är inloggad väljer du Min sida. Här kan du själv välja att ta bort de
erbjudanden och nyheter som du inte önskar få längre.
• Anmälan om reklamspärr för företag eller övriga sker till ordf@farmis.uu.se. Glöm inte
att uppge namn, adress samt födelsedatum eller organisationsnummer.

15. Kontakt
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta
FaS. Se nedan för kontaktuppgifter. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att
lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten).
Farmacevtiska Studentkåren
817601-1107
Dag Hammarskjölds Väg 16
752 37 Uppsala
E-post: ordf@farmis.uu.se

16. Vad innebär att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet
Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och
den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett
klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

17. Uppdateringar av informationstexten
Vi kan komma att uppdatera detta policydokument, t.ex. om vi skulle behandla uppgifter för nya
ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela uppgifter med andra mottagare. I sådant fall
kommer vi att meddela dig på lämpligt sätt. Den senaste versionen av informationen finns alltid
publicerad på www.farmis.se.
Relaterat innehåll: https://www.datainspektionen.se
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