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Vänd!

Intyg om valsedelskostnad 1)

Som behörig företrädare/firmatecknare för den församling eller det pastorat som valet avser intygar jag att kostnad för  
         antal  valsedlar utgår och godkänner att kostnaden dras direkt från kyrkoavgiften innan den utbetalas till  
församlingen/pastoratet.

Var god texta tydligt!

Nomineringsgruppens beteckning

Uppgifter om det val intyget avser

Underskrift av behörig företrädare/firmatecknare 2)

Namnteckning Namnförtydligande

Funktion Ort/Datum

Kyrkofullmäktige i  församling /pastorat
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1) För att beställda valsedlar ska kunna tryckas 
så måste det råda klarhet om betalningen. 

 
 En nomineringsgrupp som vill beställa val-

sedlar hos kyrkostyrelsen ska betala dessa 
i förskott, om inte beslut om bidrag har 
fattats av det beslutande organet för den 
valkrets som valsedlarna avser, d.v.s., kyr-
kofullmäktige (38 kap. 33 §). Ett sådant bi-
dragsbeslut ska inför beställning styrkas av 
nomineringsgruppen med ett intyg som ska 
vara undertecknat av en behörig företrädare 
för den församling eller det pastorat vars 
beslutande organ har fattat beslut om bidra-
get. Av intyget ska framgå om bidrag utgår 
för det antal valsedlar som beställningen 
omfattar 11 § i Kyrkostyrelsens beslut (SvKB 
2019:17) med närmare bestämmelser om di-
rekta val. Det sker genom att det på intyget 
anges att det angivna antalet valsedlar om-
fattas av bidrag.

 
 Om nomineringsgruppen inte inkommer 

med ett sådant intyg kommer en faktura att 
sändas till beställaren. Först när denna är be-
tald kommer valsedlar att tryckas.

 
 Om en nomineringsgrupp har betalat valsed-

lar i förskott och om nomineringsgruppen 
senare får rätt till ekonomiskt bidrag för val-
sedlarna, i och med att man genom valet blir 
företrädd i det organ som valet avser, betalas 
förskott motsvarande det ekonomiska bidra-
get tillbaka av den som har beslutat att bi-
drag ska utgå (38 kap. 33 § i kyrkoordningen 
och 12 § SvKB 2019:17).

2) Information om  
personuppgiftsbehandling

 För kyrkovalet är Trossamfundet Svenska 
kyrkan (org. nr 252002-6135) gemensamt 
personuppgiftsansvarig med stift, försam-
lingar som inte ingår i pastorat och pastorat. 
Följ länken för att läsa mer om hur det ge-
mensamma ansvaret är fördelat: 

 www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. 
 
 Alla definitioner om personuppgiftsbehand- 

ling ska tolkas i enlighet med gällande data-
skyddslagstiftning, däribland dataskydds-
förordningen (2016/679) och nationella 
implementeringar. 

 
 Insamling och behandling av  

dina personuppgifter
 Vi behandlar följande personuppgifter direkt 

från dig för följande syften:
 

 För att kontrollera att du är behörig före-
trädare. Uppgifterna om dig kommer att 
kontrolleras mot folk- och kyrkobokfö-
ringsregistret samt Kyrksam. Vi behandlar 
då följande personuppgifter: namn och per-
sonnummer samt uppgift om din rätt att 
företräda församlingen eller pastoratet som 
behörig företrädare/firmatecknare. Upp-
gifterna behandlas med stöd av den lagliga 
grunden intresseavvägning. När du intygar 
uppgifterna agerar du som företrädare för 
den juridiska personen vilket innebär att det 
kan framkomma uppgifter som enligt data-
skyddsförordningen kan anses känsliga, t.ex. 
uppgifter om religiös övertygelse. Det krävs 
en särskild grund för att få behandla de 
känsliga personuppgifterna. Vi behandlar då 
uppgifterna med stöd av att du har offentlig- 
gjort att du är en företrädare för Svenska 
kyrkan genom att du antingen är anställd i 
Svenska kyrkan eller åtagit dig ett uppdrag 
som förtroendevald och i det uppdraget er-
hållit rätt att rättsligt företräda den juridiska 
personen. Dina personuppgifter kommer 
att sparas och användas så länge som det är 
nödvändigt.

 
 i. För att kontrollera att du är behörig företrä-

dare. Uppgifterna om dig kommer att kontrol-
leras mot folk- och kyrkobokföringsregistret. 
Vi behandlar då följande personuppgifter: 
namn, personnummer och församlingstillhö-
righet. Uppgifterna behandlas med stöd av 
den lagliga grunden samtycke. När du stäl-
ler upp som stödperson i kyrkovalet kan 
det framkomma uppgifter som enligt data-
skyddsförordningen kan anses känsliga, t.ex. 
uppgifter om religiös övertygelse eller poli-
tiska åsikter. Det krävs en särskild grund för 
att få behandla de känsliga personuppgifter-
na. Vi behandlar då uppgifterna med stöd av 
att du har samtyckt till behandlingen genom 
att underteckna stödblanketten. Dina per-
sonuppgifter kommer att sparas och använ-
das så länge som det är nödvändigt.

 
 Svenska kyrkan är även skyldig att registrera 

och arkivera handlingar, vilket innebär att vi 
i vissa fall vidarebehandlar dina personupp-
gifter för arkivändamål av allmänt intresse.

Delning av dina personuppgifter
 Personuppgifterna kan komma att lämnas 

ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlig-
hetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen 
(1998:1591) om Svenska kyrkan, dels av kapi-
tel 53 och 54 i kyrkoordningen.

 

 Vi delar dina personuppgifter med IT-leve-
rantörer, distributörer av post och tryckerier 
och som utför tjänster för vår räkning. Dessa 
företag är ibland så kallade personuppgifts-
biträden åt oss. Ett personuppgiftsbiträde är 
ett företag som behandlar informationen för 
vår räkning och enligt våra instruktioner.

 
 Vi är ibland, baserat på lag eller myndighets-

beslut, skyldiga att lämna ut uppgifter. Vi 
lämnar då ut sådana uppgifter som följer av 
beslutet till de myndigheter som efterfrågar 
dem, t.ex. till polisen.

 
 Alla personuppgifter behandlas inom EU/EES.

Dina rättigheter och kontaktperson
 Du har rätt att få information om och en ko-

pia av de personuppgifter som vi behandlar 
om dig under förutsättning att du kan styrka 
din identitet och att vi får lämna ut upp-
gifterna enligt lag. Du har rätt att invända 
mot personuppgiftsbehandlingen. Du har 
också rätt att få personuppgifterna rättade, 
kompletterade och under vissa förutsätt-
ningar raderade. Under tiden vi kontrollerar 
om personuppgiften eller vår behandling av 
uppgiften är korrekt kan du begära att be-
handlingen begränsas, vilket innebär att 
uppgiften endast får lagras.

 
 Du har alltid rätt att höra av dig till oss om 

du har frågor, klagomål eller vill hävda dina 
rättigheter enligt dataskyddsförordningen. 
Kontaktperson återfinns här: 

 www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. 

 Du har alltid rätt att klaga till den ansvariga 
dataskyddsmyndigheten (för behandling i 
Sverige: Datainspektionen).

Mer information hittar du på  
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
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