
Användarvillkor för Kristianstads Nations 
månadsgivartjänst 

1. Inledning 

1.1 
Kristianstads Nations månadsgivartjänst har skapats för att du som privatperson ska kunna            
stötta nationen. Som månadsgivare kommer vi kunna informera dig om nationens relevanta            
aktiviteter och ge dig vissa förmåner. 

1.2 
Dessa användarvillkor gäller mellan dig som privatperson och Kristianstads Nation, Tornavägen           
7, 223 63 Lund, org. nr 262000-0899 med telefonnummer 046-14 80 18. 

1.3 
Genom att använda månadsgivartjänsten godkänner du dessa användarvillkor. Dessa         
användarvillkor kan komma att uppdateras, den senaste versionen hittar du alltid via denna             
hemsida. Om du inte godkänner våra ändringar har du alltid rätt att avsluta din månadsgivning. 

2. Givarförmåner 

2.1 
Vi åtar oss att du som givare alltid har vissa förmåner, till exempel: anmodningar till event och                 
nyhetsbrev med information om nationens verksamhet. 

2.2 
Vi garanterar inte att dina förmåner som månadsgivare alltid kommer se likadana ut och vi               
förbehåller oss rätten att närsomhelst ta bort, ändra, byta ut eller erbjuda dig nya förmåner. 

 



3. Hur vi använder dina personuppgifter 

3.1 

När du ansluter dig till månadsgivartjänsten hos Kristianstads Nation lagras de uppgifter du             
lämnar. Nationen sparar dina personuppgifter för att stötta administrativt vid aktiviteter, vilket            
exempelvis kan vara att skicka ut information om olika aktiviteter och möten. Personuppgifter du              
ger oss kommer inte att överföras till någon annan part utan din direkta tillåtelse. Dina               
personuppgifter kommer inte heller att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Nationen          
kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av           
personuppgifterna kvarstår, exempelvis om aktiviteten är pågående, vilande eller avslutad. Om           
inte ändamålet eller den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifterna kvarstår           
kommer uppgifterna att raderas, senast efter 14 dagar.  

3.2 
Kristianstads Nation, Tornavägen 7, 223 63 Lund, org. nr 262000-0899, är           
personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar som donator i månadsgivatjänsten. För mer            
information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i förhållande till               
dina personuppgifter, vänligen läs vår integritetspolicy. 

4. Kontakt och synpunkter 

Vårt mål är att våra månadsgivare ska uppleva sitt användande av månadsgivartjänsten som             
förmånlig och smidig. Om du har frågor om Kristianstads Nations månadsgivartjänst eller har             
förslag eller synpunkter på saker vi kan förbättra uppskattar vi om du skickar dina åsikter till                
q@krnation.se. Du kan också ringa till oss på telefonnummer: 046-14 80 18. 

5. Ansvarsbegränsning 

Vi ansvarar inte för förluster eller skador på grund av tekniska fel, nedsatta funktioner, hackning               
eller andra liknande fel som relaterar till användandet av denna tjänst. Detta gäller inte ansvar               
som inte kan uteslutas enligt tvingande lagstiftning. 

 

 

https://f89cd2f9-010d-4d82-935a-b63d7a79e0f3.filesusr.com/ugd/bee1ae_19d7bf4c457e4154a373eb64a0dceee9.pdf


6. Varumärket 

Namnet Kristianstads Nation, och alla dithörande namn, logotyper, namn på produkter och            
tjänster, utförande och slogans är varumärken som tillhör Kristianstads Nation. Du får inte             
använda sådana märken utan tillstånd från Nationen. Alla andra namn, varumärken och märken             
används endast i identifieringssyften och är varumärken som tillhör deras respektive ägare. 

7. Avtalstid och upphörande av tjänstens användande 

7.1 
Dessa villkor träder i kraft i samband med att du registrerar dig som givare och gäller tillsvidare. 

7.2 
Du kan när som helst välja att gå ur Kristianstad Nations månadsgivartjänst genom att gå in på                 
donorbox.org/krnation eller genom att kontakta qurator på Kristianstad Nation (q@krnation.se          
eller 046 - 14 80 18). 

7.3 
Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt användande av Kristianstad Nation månadsgivartjänst            
och dess tillhörande förmåner vid skälig misstanke om otillåten användning eller missbruk av             
våra tjänster, brott mot våra användarvillkor, bedrägerier eller andra liknande händelser och            
beteenden.  
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