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Information om behandling av personuppgifter till den som antecknas som
gravrättsinnehavare
Huvudman för begravningsverksamheten är församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan samt Stockholms
och Tranås kommuner. Med begravningsverksamhet avses de olika åtgärder som har direkt samband med
förvaltningen av allmänna begravningsplatser. En allmän begravningsplats kan även förvaltas av den som inte är
huvudman.
Inom begravningsverksamheten används begreppet upplåtare. Med detta avses den som på en allmän
begravningsplats upplåter gravplats med gravrätt.
I denna information används begreppet pastorat. Detta begrepp omfattar häri den som förvaltar en allmän
begravningsplats, den som är huvudman för begravningsverksamheten, den som upplåter gravrätt och den som
tillhandahåller gravskötsel och begravningsgudstjänst. Bollnäs pastorat ansvarar för behandlingen av dina
personuppgifter.
Denna information tillhandahålls dig som antecknas som gravrättsinnehavare. Av informationen framgår för
vilka ändamål dina personuppgifter behandlas. Om gravplatsen upplåts med begränsad gravrätt behandlas
personuppgifterna dock inte för ändamål som avser gravplatsens vård i form av utsmyckning och skötsel.

Personuppgiftsansvarig Bollnäs pastorat
Pastorat/församling

Organisationsnummer

Bollnäs pastorat

252004-0896

Kontaktperson
Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen
Telefon

E-post

0278-27926

kgf.bollnaspastorat@svenskakyrkan.se

Dataskyddsombud
Telefon

E-post

0278-279 00

bollnas.pastorat@svenskakyrkan.se

Om du har frågor om behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.
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1.

Ändamål, laglig grund och kategorier av personuppgifter

Behandlingar som
sker för att hantera
gravrätten och frågor
i samband därmed

Personuppgifter som
behandlas

Ändamål

Laglig grund

Person- och
kontaktinformation

Personuppgifter som Bollnäs
pastorat behandlar inom
begravningsverksamheten
behandlas i syfte att kunna
bedriva begravningsverksamhet i
enlighet med begravningslagen
och begravningsförordningen

Personuppgifterna
behandlas för att
fullgöra en rättslig
förpliktelse som
Bollnäs pastorat har.

Person- och kontaktinformation
om gravrättsinnehavaren
behandlas i syfte att bekräfta din
identitet, verifiera person- och
kontaktuppgifter, som bevis för
att gravrätten upplåtits, och, om
tillämpligt, för vad som
förordnats och för vad som gäller
vid överlåtelse av gravrätten.

Behandlingen ingår
också som ett led i
Bollnäs pastorats
myndighetsutövning att
bedriva
begravningsverksamhet.

Informationen behandlas för att
fullgöra Bollnäs pastorats
skyldigheter enligt lag att:
-

hantera gravrätten och
kunna föra gravbok.

Person- och kontaktinformation
om en gravrättsinnehavare
behandlas även för att
-

-

-

-

utfärda gravbrev som
bevis på att gravrätten
upplåtits, för att
kontakta
gravrättsinnehavare
med erbjudande om
förnyelse av gravrätten,
för att behandla en
eventuell ansökan om
återlämnande av
gravrätten,
för att informera om att
gravrätten har upphört,
för att inhämta
gravrättsinnehavarens
medgivande till
gravsättning inom
gravplatsen;
och för att behandla
eventuell ansökan om
att föra upp en
gravanordning.
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Person- och kontaktinformation
om gravrättsinnehavaren
behandlas även efter att
gravrätten upphört, om detta är
nödvändigt för att Bollnäs
pastorat ska kunna behandla en
framställning från någon enskild
som rör gravplatsen.

Personliga förhållanden

Betalningsinformation

Enligt begravningslagen har
Bollnäs pastorat vid hantering av
gravrätt i vissa fall en skyldighet
enligt lag att bedöma ditt
släktskap eller nära anknytning
till gravrättsinnehavaren eller till
någon som är gravsatt inom
gravplatsen. Om en sådan
bedömning är aktuell behandlas
uppgifter om släktskap och/eller
nära anknytning till
gravrättsinnehavaren/den
gravsatta. Bollnäs pastorat
efterfrågar endast släktskap
och/eller nära anknytning till
gravrättsinnehavaren/den
gravsatta när det krävs enligt lag
för att kunna göra en bedömning
av en framställning.
Om gravrättsinnehavaren vill
förnya upplåtelsen av gravrätten
när upplåtelsetiden går ut har
Bollnäs pastorat rätt att ta ut en
avgift för förnyelsen. Bollnäs
pastorat kommer i ett sådant fall
behandla betalningsinformation i
syfte att administrera din
betalning. Personuppgifterna
behandlas som ett led i Bollnäs
pastorats myndighetsutövning att
bedriva begravnings-verksamhet.
.De uppgifter som du har uppgett
kan också komma att behandlas i
syfte att handlägga ett
överklagande.

Bollnäs pastorat efterfrågar endast de personuppgifter som krävs för att kunna bedriva
begravningsverksamheten. Om du inte lämnar de efterfrågade personuppgifterna kan följden
bli att Bollnäs pastorat inte kommer att pröva framställningen.
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Behandlingar
som sker för
inför att ingå
ett gravskötselavtal

Personuppgifter som
behandlas

Ändamål

Laglig grund

Person- och
kontaktinformation

Person- och
kontaktinformation om
gravrättsinnehavaren
behandlas i syfte att
bekräfta din identitet och att
du är gravrättsinnehavare
om du vill ingå ett
gravskötselavtal.
Uppgifterna behandlas
också för att fullgöra
avtalet.

Personuppgifter som Bollnäs
pastorat behandlar behandlas i
syfte att kunna ingå och
fullgöra gravskötselavtalet och
för att vidta åtgärder på
begäran av dig innan ett
sådant avtal ingås.

Personuppgifter som
behandlas
Person- och
kontaktinformation

Behandlingar
som sker för
att förvalta
allmänna
gravplatser

Ändamål

Laglig grund

Personuppgifter som Bollnäs
pastorat behandlar inom
begravnings-verksamheten
behandlas i syfte att kunna
bedriva
begravningsverksamhet i
enlighet med
begravningslagen och
begravningsförordningen.

Personuppgifterna behandlas
för att fullgöra en rättslig
förpliktelse som Bollnäs
pastorat har.
Behandlingen ingår också
som ett led i Bollnäs pastorats
myndighetsutövning att
bedriva
begravningsverksamhet

Person- och
kontaktinformation behandlas
i syfte att bekräfta din identitet
och verifiera person- och
kontaktuppgifter för att kunna
kontakta dig i frågor rörande
gravplatsen. Informationen
behandlas för att fullgöra
Bollnäs pastorats skyldigheter
enligt lag att hålla
begravningsplatsen i ordnat
och värdigt skick.
Person- och
kontaktinformation behandlas
därför för att kommunicera
med gravrättsinnehavaren
angående:
-

-

vården av
gravplatsen,
Informera om att
gravanording
bedömts vara osäker
Inhämta
gravrättsinnehavarens
medgivande till att
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-

-

-

göra ändringar på
gravplatsen
Informera
gravrättsinnehavaren
om att Bollnäs
pastoraten har gjort
ändringar på
gravplatsen
för att förelägga
gravrättsinnehavaren
om att avhjälpa
eventuell vanvård;
och för att meddela
eventuellt beslut om
förverkande av
gravrätten.

De uppgifter som du har
uppgett kan också komma att
behandlas i syfte att du ska
kunna överklaga ett beslut
som rör dig.

Behandling
som sker med
stöd av
offentlighetsprincipen

Personuppgifter som
behandlas

Ändamål

Laglig grund

Person- och
kontaktinformation

Syftet med behandlingen är
att fullgöra skyldigheter enligt
den lagstadgade
offentlighetsprincipen såsom
diarieföring och utlämnande
av handlingar till allmänhet
vid förfrågan.

Rättslig förpliktelse

Personliga förhållanden

Betalningsinformation

Personuppgifter som
behandlas

Behandling som
sker med stöd av
arkivlagstiftning

Person- och
kontaktinformation
Personliga förhållanden
Betalningsinformation

Tryckfrihetsförordningen och
offentlighet- och
sekretesslagen

Ändamål

Laglig grund

Syftet med behandlingen är
att fullgöra lagstadgad
arkiveringsskyldighet.

Rättslig förpliktelse

Syftet med arkiven är att
allmänna handlingar ska
bevaras, hållas ordnade och
vårdas så att de tillgodoser att
alla ska ha rätt att ta del av
allmänna handlingar, behovet
av information för
rättskipning och förvaltning
och forskningens behov.

Handlingar som inkommer
inom begravningsverksamheten utgör
allmänna handlingar.
Bollnäs pastorat arkiverar
sådana handlingar i enlighet
med arkivlagen,
arkivförordningen och i
föreskrifter som Riksarkivet har meddelat med
stöd av arkivlagen.
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2.

Mottagare av uppgifter

a. Allmänheten
Begravningsverksamhet utgör myndighetsutövning och handlingar som hanteras inom ramen för
begravningsverksamheten utgör allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen och offentlighetsoch sekretesslagen. Bollnäs pastorat har en skyldighet att lämna ut handlingar inom begravningsverksamhet
enligt offentlighetsprincipen. Allmänheten kan därför bli mottagare av information om dina personuppgifter om
de inte är skyddade av sekretess. Bollnäs pastorat får inte efterfråga identitet på den person som begär ut
allmänna handlingar.
b. Andra församlingar inom Svenska kyrkan
Ibland går flera församlingar inom Svenska kyrkan samman. I sådana fall kan dina personuppgifter komma att
lämnas ut till en annan Bollnäs pastorat inom Svenska kyrkan.
c.

IT-företag

IT-företag hanterar nödvändig drift och support för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. ITföretaget är personuppgiftsbiträde och får endast behandla personuppgifter efter instruktion från oss.
d.

Offentliga personregister

När Bollnäs pastorat för gravbok kontrolleras uppgifterna hos offentliga register för att vara säkra på att vi har
rätt adressuppgifter till dig. Leverantören blir mottagare av dina personuppgifter.
e.

Arkivmyndighet

Bollnäs pastorat använder sig av arkivmyndighet för att fullgöra sina skyldigheter att arkivera handlingar.
Arkivmyndigheten blir mottagare av dina personuppgifter.
f. Rådgivare
Bollnäs pastorat tar i vissa frågor hjälp av rådgivare för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.
Personuppgifter ges endast ut om det är nödvändigt för att fullgöra uppdraget. Rådgivare i frågor som rör
begravningsverksamheten är bl.a. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation men Bollnäs pastorat kan också
komma att använda sig av andra ombud.
g. Revisor
Den revisor som anlitats av Bollnäs pastorat kan komma att få del av personuppgifter om dig.
h. Bank
Vår bank kan få del av dina personuppgifter när du tillhandahåller betalning.
i. Myndigheter och begravningsombud
Myndigheter och utsett begravningsombud kan komma att få del av personuppgifter om dig om det krävs enligt
lag, t.ex. vid ett överklagande. Ett begravningsombud övervakar vår verksamhet för att granska hur Bollnäs
pastorat tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

3.

Mottagare utanför EU/EES

Personuppgifter kommer inte att överföras till mottagare utanför EU/EES.

4.

Tidsperiod då personuppgifterna lagras

Personuppgifterna bevaras.
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5.

Rätt till tillgång till personuppgifter

Du har rätt till information om hur personuppgifter som rör dig behandlas av Bollnäs pastorat. Du ska när du
begär det få tillgång till personuppgifterna. Bollnäs pastorat kommer att förse dig med en kopia av de
personuppgifter som är under behandling, om du begär det. Informationen är som huvudregel kostnadsfri, för
undantag se avsnitt 10.
Bollnäs pastorat ska på begäran och utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast en månad efter
att ha mottagit begäran tillhandahålla dig informationen. Denna period kan förlängas med ytterligare två
månader. Bollnäs pastorat underrätter dig om en sådan förlängning inom en månad från det att begäran mottagits
från dig.

6.

Rätt till rättelse

För det fall Bollnäs pastorat behandlar felaktiga uppgifter om dig har du rätt att få dem rättade utan onödigt
dröjsmål, om inte Bollnäs pastorats skyldigheter enligt lag hindrar detta. Då kommer det framgå att du har rättat
den felaktiga personuppgiften och vad de rätta förhållandena är, men uppgiften som sådan kan inte alltid rättas i
en allmän handling. Ofullständiga personuppgifter kan kompletteras av dig så länge Bollnäs pastorat anser att
personuppgifterna behövs för ändamålet med behandlingen. Åtgärden är som huvudregel kostnadsfri, för
undantag, se avsnitt 10.

7.

Rätt till radering

Du har rätt att få personuppgifter som behandlas raderade utan onödigt dröjsmål om:
a) Personuppgifterna inte längre är nödvändiga inom begravningsverksamheten.
b) Du invänder mot behandlingen i myndighetsutövning och det saknas berättigade skäl för
behandlingen som väger tyngre.
c) Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.
d) Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i EU-rätten eller svensk
rätt som Bollnäs pastoraten omfattas av.
Åtgärden är som huvudregel kostnadsfri, för undantag, se avsnitt 10.
Vad som angetts ovan i punkterna a-d ovan gäller inte när behandlingen är nödvändig av följande skäl:
(i) För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.
(ii) För att uppfylla skyldigheten har Bollnäs pastorat att utöva begravningsverksamhet enligt lag.
Du har inte heller rätt till radering när uppgifterna behandlas i allmänna handlingar i enlighet
med offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen och i enlighet med Kyrkostyrelsens
beslut med närmare bestämmelser om registrering av handlingar m.m. (SvKB 2016:6).
(iii) För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Rätten till radering gäller till exempel inte när personuppgifterna är nödvändiga för ändamålen för vilka de har
samlats in. Normalt kan därför radering inte ske när Bollnäs pastorat fortfarande behöver personuppgifterna för
att utföra sitt uppdrag. Bollnäs pastorat ska inte heller radera personuppgifter i handlingar som omfattas av
Tryckfrihetsförordningen, OSL eller som behandlas med stöd av arkivlagen.
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8.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt till att behandlingen begränsas om något av följande alternativt är tillämpligt:
a)

Om du menar att personuppgifterna inte är korrekta, under en tid som ger Bollnäs pastorat möjlighet att
kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
b) Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en
begränsning av deras användning.
c) Om Bollnäs pastorat inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du
behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
d) Du har invänt mot behandling i myndighetsutövning i väntan på kontroll av om Bollnäs pastorat
berättigade skäl väger tyngre än dina rättigheter.
Om behandlingen har begränsats i enlighet med avsnittet ovan får personuppgifterna, med undantag för lagring,
endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för
att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för
EU eller för en medlemsstat inom EU.
Åtgärden är som huvudregel kostnadsfri, för undantag, se avsnitt 10.
Även om behandlingen har begränsats kan personuppgifterna komma att lämnas ut till allmänheten om
handlingarna där de förekommer omfattas av offentlighetsprincipen.

9.

Rätt att göra invändning mot behandling

Du har, när behandlingen grundar sig på den skyldighet som Bollnäs pastorat har att utföra uppgifter inom ramen
för begravningsverksamheten, rätt att göra invändningar mot behandlingen.
Personuppgifterna ska inte längre behandlas om inte Bollnäs pastorat visar tvingande berättigande skäl som
väger tyngre än dina intressen. Så kan vara fallet om Bollnäs pastorat behandlar uppgifter i syfte att utföra
begravningsverksamhet men måste bedömas utifrån fall till fall.
Åtgärden är som huvudregel kostnadsfri, för undantag se avsnitt 10.

10.

Undantag till kostnadsfri information och åtgärder

Bollnäs pastoraten kan komma att ta ut en avgift eller vägra tillmötesgå en begäran från dig att få tillgång och
information om vilka personuppgifter som behandlas eller om en åtgärd ska vidtas enligt avsnitt 5-9, om begäran
eller åtgärden är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva karaktär.

11.

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsregler har du rätt att lämna in ett
klagomål till Datainspektionen.
Detta gör du genom att kontakta Datainspektionen.

12.

Källan från vilken personuppgifterna har hämtats från

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från offentliga
register. Dessa kontaktuppgifter samlas in för att vara säkra på att vi har rätt uppgifter till dig när vi ska kontakta
dig i frågor som rör gravrätten.
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