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Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför 
har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för 
att ta tillvara dina rättigheter och din integritet som medlem i vår församling och förening. Syftet med den här 
policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta 
del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser gentemot dig som medlem och deltagare i 
aktiviteter. Personuppgifterna används för att ge dig som medlem och deltagare tillfredsställande service och 
information, men vi kan även behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar och avtal. Nedan listas de 
tillfällen då föreningarna är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter:
• Hantering av medlemskap i föreningen
• Föreningsadministration
• Deltagande i föreningens aktiviteter
• Information om föreningarnas verksamhet och aktiviteter
• Sammanställning av statistik och uppföljning
• Kontakt med medlem/deltagare
• Publicering av material på hemsida och andra digitala medier
• Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Vår utgångspunkt är att inte behandla fl er personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar 
alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har 
rättslig grund för behandlingen.

Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Som medlem eller deltagare i Equmenia Skårekyrkan eller Skårekyrkans (föreningarnas) aktiviteter registreras 
du i Repet, vårt medlemsregister. Du kan också fi nnas med i adressbok och församlingsböcker. Föreningarna 
behandlar personuppgifter för att administrera verksamheten, kommunicera med medlemmar samt hantera 
ekonomiska transaktioner. I vissa aktiviteter behöver vi registrera namn, adress, telefonnummer, e-postadress, 
personnummer och allergier för att kunna genomföra den verksamhet föreningarna bedriver på ett tryggt sätt. 
För barn under 15 år kan vi även be om att få kontaktuppgifter till närstående för att kunna kontakta denna.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Ditt medlemskap i föreningen är att betrakta som ett avtal. Därmed får vi ha uppgifter om dig i våra register 
och behandla dem för föreningarnas olika verksamheter. Vi får också tillgång till dina personuppgifter på 
följande sätt:
• Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
• Uppgifter som vi får från off entliga register (månadsvis uppdatering från Folkbokföringsregistret)
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Hur behandlas dina personuppgifter?
Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att 
endast de anställda och funktionärer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha 
tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad 
mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Föreningarna kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part såsom samarbetspartners som utför tjänster 
som föreningarna bedömer ligger inom ramen för det syfte som uppgifterna inhämtades. Exempel på detta är 
Equmeniakyrkan, studieförbundet Bilda och medlemsregistret Repet.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem. För föreningarnas enskilda verksamheter sparas 
dina uppgifter endast så länge det fi nns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna 
samlades in för. Personuppgifter för icke medlemmar tas bort så snart som möjligt efter att deras engagemang 
upphört, dock senast två år efter att engagemanget upphört.

Ansvar
Föreningarna är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att föreningarna är ansvariga för hur dina personup-
pgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Föreningarna anlitar leverantörer som på något sätt be-
handlar personuppgifter för föreningens räkning. De leverantörerna är våra personuppgiftsbiträden, och lyder 
under samma integritetskrav som föreningarna.

Föreningarna har följande personuppgiftsbiträden:
- Systemleverantör

Dina rättigheter
Du som är registrerad i föreningen har fl era rättigheter som du bör känna till. Du har en gång per år rätt att 
kostnadsfritt få ett registerutdrag avseende föreningarnas behandling av dina personuppgifter. Föreningarna 
ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För 
eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningarna ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kost-
nader. 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 rätt att under vissa omständigheter få ut och överföra dina personuppgifter till en annan person-
uppgiftsansvarig. Till exempel vid byte av församling då vi utfärdar fl yttningsintyg skickar vi även med till 
den nya församlingen de uppgifter som du har lämnat till oss på ditt medlemskort.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina person-
uppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt 
avtal eller lag. 

Om du anser att föreningarna behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot det som står i denna 
policy eller gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Eventuella ändringar i denna policy kommer att publiceras på föreningarnas webb, www.skarekyrkan.se.


