
 

 
  GDPR-POLICY 
_____________________________________________________ 
 

 
Den 25:e maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. För oss i Affärsjuridiska 
föreningen innebär det utökade krav på personuppgiftsbehandling och hur vi informerar om den.  
 
Styrelsen för Affärsjuridiska föreningen sparar vissa uppgifter om dig som medlem i syfte att kunna 
informera dig om nyheter samt kunna bekräfta din medlemsstatus när du vill ta del av de förmåner 
som medlemskapet ger, såsom subventioner vid sittningar och europaresan samt rösträtt under 
föreningsstämma.  
 
Vilka uppgifter om medlemmen sparar Affärsjuridiska föreningen? 

- För- och efternamn. För att föra in medlemmen i medlemsregistret. 
- Bilder på medlemmen. Det kan ske fotografering på Affärsjuridiska föreningens evenemang. 

Dessa bilder kan komma att sparas och publiceras på sociala medier.  
 
Det kan förekomma event där Affärsjuridiska föreningen behöver fler uppgifter av medlemmen. 
Exempelvis vid sittningar behöver Affärsjuridiska föreningen uppgifter om medlemmens eventuella 
allergier. På event som kräver fler uppgifter om medlemmen sparas dessa uppgifter enbart så länge 
som är nödvändigt. 
 
Delar Affärsjuridiska föreningen medlemsuppgifterna med andra? 
Föreningens styrelse kan även komma att behöva dela medlemsuppgifter med vissa externa aktörer, så 
som researrangören för Europaresan. 
 
Hur förvaras medlemmens uppgifter? 
Rutiner kring personuppgifter: 

- Vid medlems ingående i föreningen lämnar medlemmen de ovan önskade personuppgifterna 
samt godkänner AJF:s GDPR-policy. 

- Föreningens ekonomiansvarige, som även är ansvarig för medlemsregistret, för sedan in dessa 
uppgifter i medlemsregistret. 

- När medlemmen sedan önskar nyttja någon av de förmåner som föreningsmedlemmar kan ta 
del av används de angivna uppgifterna för att kontrollera att individen är medlem.  

 
Att inneha ovan nämnda personuppgifter är nödvändigt för att föreningen ska kunna föra ett komplett 
medlemsregister och ge föreningens medlemmar de förmåner medlemmarna har möjlighet att ta del 
av. 
 



 

Föreningens styrelse sparar enbart ovan nämnda uppgifter. Detta stämmer överens med Linköpings 
universitet samt studentkåren StuFF:s riktlinjer om lagring av personuppgifter. 
 
Medlemmens uppgifter kommer raderas från medlemsregistret när den inte längre är medlem eller om 
medlemmen så begär. Medlemskap bildas genom att betala medlemsavgiften till Affärsjuridiska 
föreningen då godkänna Affärsjuridiska föreningens GDPR-policy. När medlemstiden löper ut eller 
medlemmen själv skulle välja att avbryta sitt medlemskap i förtid är den inte längre medlem och 
dennes uppgifter raderas således ur medlemsregistret. Notera att om en medlem väljer att avbryta sitt 
medlemskap i förtid måste den meddela Affärsjuridiska föreningens ekonomiansvarig på 
ekonomi@ajf.nu. 
 
 
 
Affärsjuridiska föreningens målsättning är att alla medlemmar ska känna sig säkra på att deras 
personliga integritet respekteras och att medlemmarnas uppgifter behandlas korrekt.  
 
Om du har frågor om vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig med dina 
frågor till ekonomi@ajf.nu. Du har även rätt att begära den fullständiga informationen föreningen har 
lagrad av dig utskriven av oss eller skickad till dig. 
 
 
Tack för din tid och ditt medlemskap i affärsjuridiska föreningen. 
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