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Integritetspolicy 

Parter och ansvar för behandlingen av dina 

personuppgifter 

Sektionscafé Baljan (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens 
verksamhet. 

Föreningen har som ändamål att servera billig fika till studenter vid Campus Valla på 
Linköpings universitet. Denna verksamhet skall vara självfinansierande och skall 
bedrivas utan vinstintresse. 

Vad är nytt sedan tidigare? 

Föreningen har i syfte att utöka sin transparens mot kunder och medlemmar sett 
över sin behandling av användardata och i samband producerat detta dokument. 

Nytt är bland annat att användare av hemsidan baljan.org nu har möjligheten att 
moderera den mängd data som lagras om denne. I och med detta har användare 
också friheten att vara helt anonym på hemsidan. 

I samband med nya EU-direktiv försvinner den externa tjänst som föreningen 
tidigare använt för att identifiera kunder vid Baljans Balla Blipp. På grund av detta 
tillkommer en ny manuell hantering av studenters LiU-kortnummer. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för 
olika ändamål kopplade till verksamheten. 

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande 
föreningsaktiviteter (ex. jobbplanering och personalfest), kommunicera med 
medlemmarna (kallelser föreningsmöte, jobbutbildning, supportärenden m.m.) 
samt hantera ekonomiska transaktioner (fakturauppgifter och kaffekort m.m.). 

På hemsidan hanteras följande personuppgifter: 

● LiU-ID 
Du kan som kund till föreningen göra ett aktivt val att tillåta lagring av ditt 
LiU-ID. Notera att det här är obligatoriskt för jobbare. Informationen 
används som ett stöd i supportärenden. 
 

● För- och efternamn 
Du kan som kund till föreningen göra ett aktivt val att tillåta lagring av ditt 
för- och efternamn. Informationen kan komma att visas i topplistor om inte 
du själv tar avstånd från detta. Informationen går även att se vid sökningar 
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på användare. 
 

● Mailadress 
Du kan som kund till föreningen göra ett aktivt val att tillåta lagring av din 
mailadress. Notera att det här är obligatoriskt för jobbare. Informationen 
används för att skicka ut mail till jobbare för informationsutskick rörande 
deras deltagande i föreningens verksamhet och för att informera om 
ändringar i förenings system för jobbplanering. 
 

● Telefonnummer 
Du kan som kund till föreningen göra ett aktivt val att tillåta lagring av ditt 
telefonnummer. Notera att det här är obligatoriskt för jobbare. 
Informationen används för att ta kontakt med jobbare vid behov och för att 
programmera styrelsens telefonväxel. 
 

● LiU-kortnummer 
Du kan som kund till föreningen göra ett aktivt val att tillåta lagring av ditt 
LiU-kortnummer. Notera att det här är ett krav för att nyttja saldo vid 
Baljans Balla Blipp då det används för identifiering. 
 

● Beställningsuppgifter 
All information som lämnas vid beställningar kan komma att sparas enligt 
svensk bokföringslag. Föreningen för även kontakt med underleverantörer 
vid vissa beställningar, där innehållet i beställningsformuläret ibland återges 
ordagrant. Var därför sparsam vid uppgivande av personligt identifierbara 
uppgifter och allergier. 

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som 

sker vid: 

● Beställningsformulär för beställning av fika 

● Hantering av personuppgifter för jobbare 

● Administrering av kaffekort 

● Inbjudan till personalfest 

● Inloggning på hemsidan för kunder, jobbare och styrelse 

● Utbildningar arrangerade av föreningen 

● Kontakt med medlem 

● Besök på vår hemsida 

● Publicering av material på hemsida 
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Vilka delar vi personuppgifter med? 
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part annat än i syfte att 
understödja föreningens kärnverksamhet. Innan uppgifter överförs till tredje part 
kommer du som kund behöva samtycka till detta, och uppgifterna delas aldrig 
utanför EU. Dina personuppgifter kommer heller inte att utsättas för automatiserat 
beslutsfattande. 

Om föreningen vid något enstaka tillfälle absolut måste dela dina personuppgifter 
med tredje part utan ditt explicita samtycke kommer du att informeras särskilt om 
detta. 

 

Linköpings universitet 

● Inloggning sker via Linköpings universitets system för öppen auktorisering. 

Genom att logga in via systemet säkerställs det att användaren är den som 

hen uppger sig att vara. Från systemet skickas det förutom ett anonymt och 

unikt användar-id även tillbaka LiU-ID, för- och efternamn, samt 

e-mailadress. Föreningen sparar inte de personligt identifierbara uppgifter 

utan ägarens samtycke, men de behandlas alltid temporärt varje gång 

användaren loggar in. 

 

46elks 

● För att underlätta för jourhavande styrelsemedlemmar och bättre hålla koll 

på telefonsamtalen som inkommer till föreningen används en så kallad 

smart telefonväxel. Den del av telefonväxeln som behandlar faktiska 

telefonsamtal tillhandahålls av 46elks. I och med användningen av detta 

delar vi inkomna telefonnummer och numret till alla styrelsemedlemmar 

med denna part. Läs mer om hur 46elks hanterar data här: 

https://www.46elks.se/privacy-policy 

 

Google Cloud 

● IT-systemet för föreningen drivs hos Google Cloud. Det datacenter där 

detta sker ligger inom EU:s gränser. Google uppfyller kraven för 

dataskyddsreformen och all datatrafik som passerar utanför Baljans 

virtuella server är krypterad med SSL. Mer information hittar du här: 

https://www.google.com/intl/sv/cloud/security/gdpr/ 

 

Google Suite 

● Alla interna dokument lagras i Google Drive och mail hanteras i GMail. 

Dessa två tjänster är kopplade till en prenumeration hos G Suite vilket gör 

att avtalet till Google förbinder dem att uppfylla kraven för 

dataskyddsreformen. Mer information hittar du här: 

https://www.google.com/intl/sv/cloud/security/gdpr/ 
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Slack 

● Föreningen använder sig av Slack som sin primära kommunikationskanal. 

Endast i undantagsfall hanteras personuppgifter i denna 

kommunikationskanal och då endast den tid det absolut krävs. Se även hur 

Slack hanterar dataskyddsreformen: https://slack.com/gdpr 

 

● Vid inkommande samtal till föreningens telefonnummer skrivs det i Slack ut 

vem som ringer och ifall samtalet togs emot eller inte. Denna samtalslogg 

sparas inte längre än den behövs för att bedriva föreningens verksamhet. 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling? 

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av 
personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet. 

Ändamål med behandling Laglig grund 

Kommunikation med jobbare Avtal 

Leverans och fakturering av beställning Avtal och rättslig förpliktelse 

Manuell koppling till Baljans Balla Blipp Samtycke 

Presentation av användarkonto Samtycke 

Vidarekoppling i telefonväxel Rättslig förpliktelse och intresseavvägning 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Dina personliga uppgifter lagras i två år från ditt senaste inlogg eller interaktion 
med Baljans Balla Blipp, därefter rensas all personlig information kopplat till kontot. 
Skulle du återkomma till föreningen efter det här har skett kan du logga in precis 
som vanligt och återigen ta ställning till detta samtycke. Ditt blippsaldo förblir 
oförändrat. 

För beställningar av fika lagda till föreningen är föreningen enligt svensk 
bokföringslag skyldig att spara fakturor kopplade till dessa beställningar i minst 7 år 
efter att det aktuella bokföringsåret stängts. 

Samtal som tas emot på föreningens telefonväxel tas bort inom skälig tid från att de 
togs emot, dock aldrig längre än en månad. 

 Vilka rättigheter har du? 

Du som användare av kaffekort, jobbare eller styrelsemedlem i föreningen har flera 
rättigheter som du bör känna till. 

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina 
personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en 
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kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare 
kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa 
kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i via e-mail till 
styrelsen@baljan.org och begäran behandlas inom en månad. 

Du har även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begära 
dataportabilitet av dina personuppgifter via e-mail till styrelsen@baljan.org och 
begäran behandlas inom en månad. 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga 
eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de 
blir ändrade. 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad: 

● Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 
● Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar 

samtycket 
● Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att 

uppgifterna behandlas 
● Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling efter en intresseavvägning och 

det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen 
● Om personuppgifterna har behandlats olagligt 
● Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 

 
Du har också rätt att dra in ett samtycke direkt på hemsidan, vilket effektivt tar bort 
all information som tidigare samtyckts till. Du har även rätt till att motsätta dig 
automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. 

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och 
rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller 
invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av 
personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.  

 

Om du vill veta mer 

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina 
rättigheter kontaktar du styrelsen via styrelsen@baljan.org. 

 

  
 

mailto:styrelsen@baljan.org
mailto:styrelsen@baljan.org
http://www.datainspektionen.se/
mailto:styrelsen@baljan.org

