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JURIDISKA FÖRENINGENS DATASKYDDSPOLICY  
 

1 § Personuppgiftsansvarig  

Personuppgiftsansvarig för Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet är 

Informationssekreteraren för aktuellt verksamhetsår.  

 

2 § Syfte  

Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet är en ideell Förening som verkar för ett 

studiefrämjande klimat för studenter vid juristprogrammet vid Stockholms universitet. 

Föreningen samlar in personuppgifter vid bokning till evenemang, däribland bokning av 

sittningar, underhållning samt vid evenemang med representanter från näringslivet.  

 

Vidare har föreningen ett samarbete med Mecenat för distribution av mecenatkort till 

studenter vid juristprogrammet, där personuppgifter som avses i 3 § omfattas. Syftet med 

samarbetet är utge förmånliga rabatter för studenterna vid juristprogrammet genom 

Mecenatkortet.  

 

Därutöver behandlas personuppgifter i den mån nödvändigt för att fullgöra sina 

avtalsförpliktelser gentemot dess nuvarande och f.d. medlemmar. Med avtalsförpliktelser 

menas här särskilt JF:s stadga, till vilken medlemmar ses som avtalsparter 

 

I syfte att marknadsföra föreningens arrangemang kan bilder etc. på medlemmar från 

föreningens aktiviteter komma att spridas på sociala medier. 

 

3 § Omfattning  

Föreningen samlar in personuppgifter, däribland namn, personnummer och e-mailadresser 

och bilder.  

 

4 § Lagring  

Lagring av personuppgifter hos föreningen sker via föreningens betalsida. Personuppgifterna 

lagras så länge de behövs för bokning av evenemang enligt 2 § samt för bokföring i enlighet 

med bokföringslagen (1999:1078). Personuppgifterna raderas när de inte längre behövs enligt 

föregående mening.  

 

Lagring av personuppgifter i medlemsregister, m.m. lagras så långt som det är nödvändigt för 

att fullgöra föreningens avtalsförpliktelser. 

 

5 § Rättning av personuppgifter samt kontroll  

Om person vill få sina personuppgifter rättade eller vill ta del av vilka uppgifter som 

behandlas, kontaktas personuppgiftsansvarige enligt 1 §.  

 

6 § Legal grund 

Personuppgiftsbehandling sker enligt följande legala grunder: 

 

- För att fullfölja ett avtal i vilken den registrerande är part. GDPR art. 6.1.b. 

 

- För att det ligger i föreningens berättigade intresse. GDPR art. 6.1.f. 


