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Studentkåren Malmö Besök    Telefon E-post 
  Kårhuset, Bassängkajen 8, Malmö                040–665 75 65 receptionen@malmostudenter.se 

        Postadress   Org.nr Webbplats 
                      205 06 Malmö   846502-0868  malmostudenter.se 

Studentkåren Malmös personuppgiftspolicy för behandling av personuppgifter för de  
studenter vid Malmö universitet som Studentkåren Malmö företräder i enligt med stadgan.  
 
Ändamål för behandling av personuppgifter  
Studentkåren Malmö behandlar alla personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 om skydd 
för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att kunna ta tillvara på dina 
intresse som student och för att du som student och/eller medlem ska kunna ta del av de rabatter och erbjudande 
som du är berättigad till som student. 
 
Insamling av personuppgifter  
Den rättsliga grunden för behandlingen är ett avtal i och med att du som student tecknat medlemskap, de uppgifter 
vi hämtar in via medlemskap är personnummer, namn, adress, och mail.  
Vi inhämtar också personuppgifter från Ladok på alla de studenter vi representerar, de uppgifter vi samlar in är 
personnummer, namn, adress, mail, studietakt och omfattning av studier. 
 
Hantering  av personuppgifter  
Dina personuppgifter används inom ramen för Studentkåren Malmös verksamhet. 

• Om du är medlem; för utskick av medlemstidning, utskick av ett (1) mejl i mars varje år om information 
och röstningslänk till vårt kårval samt för att du som medlem ska kunna ta del av rabatter och erbjudande 
från Studentkåren Malmö och från våra samarbetspartners Studentkortet och Mecenat.  

• Om du inte är medlem men en student som vi representerar vid Malmö universitet använder vi dina 
personuppgifter för att för att säkerställa att du är student och har rätt till de nationella student- och 
reserabatter och Student- och Mecenatkortet samt att vi varje år i mars skickar ut ett (1) mejl om vårt kårval 
med en röstningslänk för att alla studenter som vi representerar har rätt att rösta i vårt kårval oavsett om de 
är medlemmar eller ej.   

• Vi skickar varje år inför höstens terminsstart ut ett (1) välkomstmejl till alla nya studenter vi representerar 
vid Malmö universitetet.  

 
Ansvarig för personuppgifter   
Ansvarig för dina personuppgifter är Studentkåren Malmö och personuppgifterna kommer att behandlas av 
personalen på Studentkåren Malmö. Dina personuppgifter lämnas aldrig vidare till någon utanför våra två 
samarbetspartners Studentkortet och Mecenat.  
 
Lagring av personuppgifter  
Dina personuppgifter lagras i vårt medlemssystem. Du kan antingen själv aktivt välja att avsluta ditt medlemskap 
eller be om att få dina personuppgifter raderade, då raderas dina uppgifter omedelbart. I annat fall raderas dina 
personuppgifter per automatik en termin efter att du valt att inte förlänga ditt medlemskap eller valt att inte bli 
medlem. 
 
Dina rättigheter till dina personuppgifter  
Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering och har även rätt att begära begränsning av, och invända mot, 
behandlingen till dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta Studentkåren Malmös dataskyddsombud.  
 
Om du har eller ska avsluta dina studier och/eller inte vill vara medlem i Studentkåren Malmö skicka ett mejl till 
dataskyddsombud@malmostudenter.se så tar vi bort dig i vårt system.  
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