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Information om hantering av personuppgifter och
samtycke för medlemskap i Stampus
Ändamålsbeskrivning
Vid medlemsregistrering samlar Stampus endast in nödvändiga uppgifter för att kunna söka
bidrag för verksamheten. Med undantag för utbildning och termin, som samlas in som
statistisk data. Personuppgifter används även i personalliggaren vid alkoholrelaterade
evenemang samt för att styrka medlemskap i det slutna sällskapet vid eventuell tillsyn av
tillsynsmyndigheten.

Samtycke
Vid medlemsregistrering erhålls du detta dokument och kan även få det muntligt. Genom att
bli medlem i Stampus godkänner du följande information om hur vi hanterar dina uppgifter.

Information till medlemmar
Stampus styrelsen är personuppgiftsansvariga och kontaktas enklast genom mail till
info@stampus.se
Stampus samlar in personuppgifter såsom namn, personnummer, telefonnummer,
e-postadress, hemadress, termin och utbildning.
Vi behandlar personuppgifterna i samband med medlemsregistrering, bidragsansökan och
köp av gästlegitimation samt om det krävs för att styrka en persons medlemskap vid
otydliga situationer, till exempel vid förlorat medlemskort.
Stampus kan dela med sig av personuppgifter till organisationer och bidragsfonder om detta
krävs för att kunna bli tilldelad bidrag för verksamheten.
Stampus medlemmars personuppgifter skickas till en tredje part: Studentkortet. Dem förser
Stampus med digitala medlemskort och medlemmarna med studentrabatter. Studentkortet
följer, såsom Stampus, Dataskyddsföreningens regler.
När Stampus inte längre behöver uppgifterna i det syfte de är insamlade för - ex. när
medlemskapet utgår, raderas de omedelbart.
Stampus erhåller sig rätten till att bilder och filmer från Stampus egna evenemang, samt
evenemang där Stampus deltar, får publiceras på våra sociala medier. För att invända mot
tagna eller publicerade bilder kontakta fotografen eller marknadsforing@stampus.se
Som medlem har du rätt att:
● få tillgång till dina personuppgifter
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●
●
●
●

få felaktiga personuppgifter rättade
få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
få veta hur länge Stampus kommer att lagra personuppgifterna
lämna in klagomål till Datainspektionen.

