*Genom att betala medlemsavgiften på www.stuff.liu.se tecknar du medlemskap i Studentkåren
StuFF vid Linköpings universitet (822001-0535). Endast studenter vid Linköpings universitet har rätt
att bli fullvärdiga medlemmar.
*Genom att teckna medlemskap godkänner du att dina personuppgifter behandlas av StuFF under
tiden som medlemskapet gäller. Denna behandling syftar till att kunna bestyrka medlemskapet och
göra utskick till medlemmar samt stadgeenlig verksamhet såsom kårval, medlemsservice,
administration och analys av medlemsbasen.
*Vid tecknande av sektions- och kårmedlemskap godkänner du att dina personuppgifter delas med
den sektion du valt att ansluta dig till under tiden som medlemskapet gäller. Denna behandling och
delning syftar till att kunna bestyrka medlemskapet och göra utskick till sektionens medlemmar.
*Vid tecknande av kårmedlemskap godkänner du att dina personuppgifter delas med Linköpings
universitet under tiden medlemskapet gäller. Denna behandling och delning syftar till att kunna
bestyrka medlemskap.
*Medlemskap erhålls när betalningen till studentkåren har inkommit.
*Inbetalda medlemsavgifter återbetalas ej.
*Genom att betala medlemsavgiften godkänner du att de uppgifter du lämnar förs över till
Studentkortet i Sverige AB i syfte att användas för att skicka ditt Studentkort samt information om
studentrelaterade rabatter och förmåner samt utskick till medlemmar. Studentkortet används för att
enkelt kontrollera medlemskap vid exempelvis evenemang.

Utöver de generella villkoren har en del sektioner egna villkor. Nedan följer en lista på dessa.

Som medlem i Personalvetarutbildningen i Linköpings sektion (PULS) blir du även medlem i
Personalvetarstuderandes Riksförbund (P-riks, org.nr: 814000-0764), i enlighet med PULS stadga.
P-riks en intresseorganisation för de studentföreningar som har anknytning till
personalvetarutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor. För mer information se hemsida

http://www.p-riks.se/.
För att PULS ska kunna registrera dig som medlem i P-riks lämnar PULS vissa av dina
personuppgifter till P-riks. Dessa personuppgifter är: förnamn, efternamn, personnummer, kön,
telefonnummer, adress och mejladress.
Syftet med registrering av medlemmarnas uppgifter är för att P-riks ska kunna ansöka om bidrag
från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor. Uppgifterna som lämnas till P-riks
nyttjas inte i något annat syfte än bidragsansökan.

