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Integritetspolicy för Chalmersska
Ingenjörsföreningen
Enligt vår stadga
§1. Föreningens ändamål
Chalmersska Ingenjörsföreningens ändamål är att som en kamratlig sammanslutning av de
som utexaminerats från Chalmers tekniska högskola verka för:
•
•
•
•

Att främja gemensamma intressen och angelägenheter och till diskussion framlägga frågor
härom
Att hålla kontakt mellan utexaminerade och ännu icke utexaminerade Chalmerister
Att understödja bildande av lokalföreningar
Att utgiva katalog över samtliga som är berättigade att ingå som medlemmar i föreningen

Detta är anledningen till att vi har ett register över samtliga Chalmerister som utexaminerats
från Chalmers. Detta register administrerar vi tillsammans med Chalmers
Alumniverksamhet. Administrationen innebär att vi gemensamt uppdaterar data som lämnas
till oss, t.ex. i form av personuppgifter.
För Chalmersska Ingenjörsföreningen är det viktigt att du känner dig trygg med att vi
behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. I enlighet med EU:s
dataskyddsförordning (GDPR) vill vi därför informera dig om hur Chalmersska
Ingenjörsföreningen behandlar dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dina rättigheter
och hur vi behandlar dina personuppgifter i den här integritetspolicyn. Du kan också besöka
www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling
av dina personuppgifter.

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?
Chalmersska Ingenjörsföreningen, org. nr 857200-2569, är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett
lagligt sätt.

Vilka personuppgifter behandlas?
Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan
hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på
personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, utbildning, bilder och IP-adress.
Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling,
lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.
Chalmersska Ingenjörsföreningen samlar in och lagrar följande information om dig som vi
behöver för att bl.a. kontakta dig och fullgöra Chalmersska Ingenjörsföreningens ändamål
gentemot dig som medlem eller potentiell medlem hos oss.
•
•
•

Person- och kontaktinformation, såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och
e-postadress.
Uppgifter som du förmedlar till Chalmersska Ingenjörsföreningen per e-post, våra sociala
medier eller genom andra kommunikationskanaler.
I förekommande fall uppgifter om utbildning, arbetsplats/arbetsgivare eller yrkestitel.
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•

•
•

I förekommande fall tekniska uppgifter såsom IP-adress, enhets ID, nätverkets och enhetens
prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position,
operationssystem, andra uppgifter från cookies eller liknande mekanismer
(enhetsinformation) när du besöker Chalmersska Ingenjörsföreningen hemsida.
Betalningsinformation lagras INTE, såsom bankuppgifter, kontonummer m.m. och
betalningshistorik.
I förekommande fall uppgifter om kostpreferenser eller eventuella allergier (t.ex. i anledning
av evenemang eller möten) lagras INTE sådan information.

Hur samlar Chalmersska Ingenjörsföreningen in dina personuppgifter?
Chalmersska Ingenjörsföreningen inhämtar huvudsakligen personuppgifter direkt från dig
när du är i kontakt med oss t.ex. via e-post eller telefon. Chalmersska Ingenjörsföreningen
kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. En av dessa källor är Chalmers
Alumninät (med ett webbaserat gränssnitt), en annan källa är folkbokföringen (SPAR) och en
tredje källa är Ladok (examensenhetens administrativa verktyg).
Vi uppdaterar löpande dina kontaktuppgifter med hjälp av folkbokföringen, om du är boende
i Sverige. Detta för att säkerställa att den lagrade informationen är aktuell och relevant. För
utlandsboende är det en direkt kontakt med oss som möjliggör att vi har relevant
kontaktinformation från chalmeristen själv eller närstående.

Varför använder Chalmersska Ingenjörsföreningen dina personuppgifter?
Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål och med följande
lagliga grunder:

Medlem i föreningen
Ändamål

Laglig grund

Utföra vårt åtagande gentemot dig Behandlingen är nödvändig för att Chalmersska
som medlem och för att underlätta Ingenjörsföreningen ska kunna uppfylla vårt
administration av ditt medlemskap.
avtalsenliga åtagande gentemot dig och för
Chalmersska Ingenjörsföreningens berättigade
intresse av att ha en god relation med
medlemmarna (intresseavvägning).
Hålla kontakt med dig som medlem.

Behandlingen är nödvändig för Chalmersska
Ingenjörsföreningens berättigade intresse av att
ha kontakt med dig i syfte att hantera ditt
medlemskap (intresseavvägning).

Aviseringar om medlemsavgifter och Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet
betalningspåminnelser,
hantera med dig som medlem samt för att iaktta
betalningar och betalningsinformation. Chalmersska Ingenjörsföreningens berättigade
intresse av att fastställa, göra gällande och
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försvara
våra
(intresseavvägning).

rättsliga

anspråk

Möjliggöra
marknadsföring
och
kommunikation
av
Chalmersska
Ingenjörsföreningens tjänster och
verksamhet,
t.ex.
utskick
av
nyhetsbrev
och
annat
marknadsföringsmaterial, inbjudan till
jubileumsträffar och evenemang samt
ge information om kommande
aktiviteter
från
de
olika
lokalföreningarna
samt
moderföreningens arrangemang (både inom
Sverige och utomlands).

Behandlingen är nödvändig för Chalmersska
Ingenjörsföreningens berättigade intresse av att
marknadsföra sitt varumärke och sina tjänster till
dig som medlem (intresseavvägning).

Genomföra enkätundersökningar om
Chalmersska Ingenjörsföreningens
verksamhet.

Behandlingen är nödvändig för Chalmersska
Ingenjörsföreningens berättigade intresse av att
förbättra sin verksamhet och sina tjänster till dig
som medlem dig (intresseavvägning).

Möjliggöra utskick av vår tidning Behandlingen är nödvändig för Chalmersska
Avançons och Katalogen över samtliga Ingenjörsföreningens berättigade intresse av att
alumner från Chalmers.
fullgöra föreningens ändamål och marknadsföra
sitt varumärke och sina tjänster till dig som
medlem (intresseavvägning).
Uppfylla författningsreglerade krav, Behandlingen är nödvändig för att fullgöra
exempelvis bokföringskrav.
Chalmersska
Ingenjörsföreningens
rättsliga
förpliktelser.
Göra gällande, fastställa eller försvara Behandlingen är nödvändig för Chalmersska
rättsliga anspråk.
Ingenjörsföreningen eller tredje parts berättigade
intresse av att fastställa, göra gällande och
försvara rättsliga anspråk (intresseavvägning).

Potentiell medlem i föreningen
Ändamål

Laglig grund

Möjliggöra
marknadsföring
och Behandlingen är nödvändig för Chalmersska
kommunikation om Chalmersska Ingenjörsföreningens berättigade intresse av att
Ingenjörsföreningens tjänster och
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verksamhet, t.ex. lämna erbjudande marknadsföra sitt varumärke och sina tjänster till
om ett års gratis medlemskap för att dig som potentiell medlem (intresseavvägning).
testa vår verksamhet.
Hantera och administrera din anmälan Behandlingen är nödvändig för att Chalmersska
eller ditt önskemål om att ingå ett Ingenjörsföreningen ska kunna vidta åtgärder på
medlemskap.
begäran av dig innan ett medlemskap tecknas.

Besökare av Chalmersska Ingenjörsföreningens hemsida
Ändamål

Laglig grund

Säkerställa driften av Chalmersska
Ingenjörsföreningens hemsida och
utveckla vår hemsida för att anpassa
den bättre utifrån hur hemsidan
används.

Behandlingen är nödvändig för Chalmersska
Ingenjörsföreningens berättigade intresse av att
förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin
hemsida och i syfte att attrahera fler
samarbetspartners och att öka graden av
återkommande
samarbetspartners
(intresseavvägning). Behandlingen kan även
baseras på ditt samtycke.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då det krävs för att
uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig eller våra
samarbetspartners eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Dina
personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte.
I tabellen nedan anges situationer då dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till
tredje part.

Tredje part

Anledningen till att personuppgifterna
lämnas ut till tredje part

Leverantörer och samarbetspartners

Chalmersska Ingenjörsföreningen kan komma
att lämna ut dina personuppgifter till olika
leverantörer och/eller samarbetspartners om
sådan part behöver dina personuppgifter för att
kunna fullgöra sina åtaganden gentemot oss.

Myndigheter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till
myndigheter då det krävs för att uppfylla
lagenliga skyldigheter.
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Överföring till tredje land
Chalmersska Ingenjörsföreningen överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES
om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Chalmersska Ingenjörsföreningen sparar dina personuppgifter endast så länge som det är
nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna
Integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.
Personuppgifter som tillhör en medlem gallras som utgångspunkt när medlemskapet har
upphört. Vissa personuppgifter kommer i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning att
sparas i minst sju år, räknat från det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen
hörde, avslutats.

Tillhandahållande av personuppgifter
Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att du t.ex. ska kunna vara medlem
eller för att du ska kunna ansöka om medlemskap hos Chalmersska Ingenjörsföreningen.
Följden av att du inte lämnar dina personuppgifter är att Chalmersska Ingenjörsföreningen
inte kan fullgöra sina skyldigheter gentemot dig som medlem eller att Chalmersska
Ingenjörsföreningen inte kan behandla din ansökan om medlemskap.

Sociala medier
Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier såsom
Facebook, och Twitter hänvisar vi till respektive tjänsts policy för information om hur dessa
tjänster behandlar personuppgifter. Enligt Chalmersska Ingenjörsföreningen är syftet med
behandlingen att medlemmar, potentiella medlemmar och samarbetspartners till oss ska
kunna interagera och ha kontakt med oss via sociala medier. Detta för att bidra till en god
relation med medlemmar och samarbetspartners och för att göra vår verksamhet
lättillgänglig genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för Chalmersska
Ingenjörsföreningens berättigade intresse av att marknadsföra vårt varumärke och vår
verksamhet till befintliga och potentiella medlemmar samt till samarbetspartners
(intresseavvägning).

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att göra gällande rättigheter när det gäller dina personuppgifter och möjlighet att
påverka de uppgifter vi har lagrade om dig.
Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka
personuppgifter vi har om dig samt hur vi
behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att
få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och radering

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och
kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få
dina personuppgifter raderade, till exempel om
de inte längre är nödvändiga för det ändamål för
vilket de samlades in.
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Rätt att göra invändningar och rätt till Du har rätt att invända mot behandling av dina
begränsning av behandling
uppgifter som sker med den rättsliga grunden att
vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att
begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att
uppgifterna inte är korrekta.
Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter
som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna
lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart
format, och du har även rätt att få uppgifterna
överförda till en annan personuppgiftsansvarig
när det är tekniskt möjligt.

Rätt till återkallelse av samtycke

Om Chalmersska Ingenjörsföreningen behandlar
dina personuppgifter på basis av ditt samtycke
kan du när som helst återkalla ditt samtycke till
att låta oss behandla dina personuppgifter.
Återkallelsen påverkar dock inte lagligheten av
den personuppgiftsbehandling som utfördes
innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att inge klagomål om Chalmersska Ingenjörsföreningens
personuppgiftsbehandling till behörig tillsynsmyndighet (f.n. Datainspektionen).
Du har även möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter i Chalmers Alumninät. Alumninät är
också ett samarbetsprojekt mellan Chalmers och Chalmersska Ingenjörsföreningen. Om du
exempelvis önskar avregistrera dig från vårt Nyhetsbrev anmäler du via Alumninät eller
direkt i Nyhetsbrevet. Om du önskar vår tidning i PDF-format kan du även anmäla det via
Alumninät.

Skydd av personuppgifter
Chalmersska Ingenjörsföreningen arbetar kontinuerligt med att vidta lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter mot
t.ex. otillbörlig åtkomst, förändring och radering samt för att i övrigt säkerställa att
behandlingen sker enligt gällande lag.
Dina personuppgifter lagras t.ex. i vår gemensamma databas som administreras av
databasansvarig på Chalmers samt av vårt kansli. Tillgången och behörigheten till
personuppgifter är begränsad till databasens s.k. ”super user”-administration, vilken endast
består av ett fåtal personer.

Cookies
Chalmersska Ingenjörsföreningen använder små textfiler, så kallade cookies, för att
underlätta ditt surfande på vår hemsida. Vi använder framförallt cookies för att samla in
statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla
om att val du gör på vår webbplats sparas.
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Du kan läsa mer om användningen av cookies och vilka typer av cookies som används i vår
Cookiepolicy.

Uppdatering av denna integritetspolicy
Vi gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig
på vår webbplats.

Kontaktuppgifter till Chalmersska Ingenjörsföreningen
Vi hjälper dig gärna med allt som berör dina frågor om vår behandling av dina
personuppgifter så att din personliga integritet säkerställs på bästa möjliga sätt. Du når oss
genom följande kanaler:
Kontaktperson är Inger Berntsson som arbetar som administratör:
E-post: info@avancez.se
Telefon: 031-772 47 80 eller 0766-105909
Post: Chalmersska Ingenjörsföreningen, Chalmers tekniska högskola AB, 412 96 Göteborg
Besöksadress: Chalmersplatsen 4, i närheten av spårvagnshållplatsen Chalmers
Denna integritetspolicy är gällande fr.om. den 15 december 2020.
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