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Integritetspolicy GDPR Skärstad Ölmstad församling 

 
I vår integritetspolicy informerar vi om hur Skärstad Ölmstad församling behandlar 

personuppgifter om dem som på olika sätt kommer i kontakt med oss och som vi regi-

strerar personuppgifter om. 

 
Dataskyddsförordningen, GDPR, syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen 

vid behandling av personuppgifter. Skärstad Ölmstad församling vill värna din integri-

tet och att dina uppgifter hanteras och skyddas på ett säkert sätt. 

 

Församlingen är personuppgiftsansvarig och den som är registrerad i församlingen kan 

vända sig med frågor och klagomål till personuppgiftsansvarig:  

Kyrkoherden, 036-515 31, skarstad-olmstads.forsamling@svenskakyrkan.se   

Församlingen styrs av kyrkorådet, som också är ytterst ansvarig för församlingens 

personuppgiftsbehandling. Församlingens verksamhet leds av kyrkoherden. Som 

personuppgiftsansvarig är det församlingens ansvar att se till att dina uppgifter 

hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning för bland annat föl-

jande verksamheter och kategorier av behandlingar: 

• Vid olika kontakter och möten med församlingen, till exempel när kyrkliga handlingar 

genomförs (dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänster) 

• I diakonverksamhet och annan social verksamhet 

• I olika gruppverksamheter (till exempel barn- och ungdomsverksamhet och körer) 

• Vid evenemang (till exempel musikgudstjänster/ konserter) 

• Vid rekrytering av medarbetare 

• Vid handläggande av personliga ärenden 

• Vid diarieföring 

Vid kyrkobokföring 

• Vid radering av personuppgifter 

 

Grunden för all personuppgiftsbehandling är att vi endast samlar in och behandlar uppgifter 

som är relevanta för de ändamål de är avsedda för och ändamålen för våra olika behandlingar 

av personuppgifter varierar.  

 

Vi behandlar bland annat ditt namn, kontaktuppgifter, personnummer, civilstånd, tillhörig-

hetsuppgifter, folkbokföringsdatum gällande kyrkliga handlingar samt diarienummer för hin-

dersprövning. I samband med begravning behandlar vi anhörigs namn, personnummer och in-

formation om vilken relation/anknytning hen har med den avlidne. 

 

Om du är medlem och får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras och 

församlingen kan då skicka en inbjudan till dop (enligt 19 kap 8§ i Kyrkoordningen) till med-

lemmar vars barn är yngre än sex månader.  

 

Om du ingår i en församlingsverksamhet, exempelvis lägerverksamhet, kan information också 

behandlas om bl.a allergier och/eller andra hälsorelaterade uppgifter. Känsliga uppgifter han-

teras endast av personal som t.ex tar emot och administrerar anmälan m.fl. 
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Vad informationen i policyn innehåller 
 

Nedan beskriver vi kortfattat den information som policyn innehåller. Önskar läsaren att få en 

djupare förståelse för hur församlingen förhåller sig till de olika segmenten, hänvisar vi till 

avsnitt Hur vi behandlar personuppgifter i våra verksamheter. Vi kommer löpande utveckla 

och uppdatera processbeskrivningar för olika verksamheter inom församlingen. Processbe-

skrivningarna innehåller fördjupande och verksamhetsspecifika beskrivningar av segmenten 

nedan. 

 

Ändamål: Vi berättar varför vi behandlar personuppgifter. Det kan handla om övergripande 

ändamål med den kyrkliga verksamheten men också mer precisa ändamål som till exempel 

bokföring eller administration och i vissa fall även dina familjemedlemmars personuppgifter, 

t.ex inför, under och efter utförandet av kyrkliga handlingar för att möjliggöra hantering av 

administration kring konfirmation, dop och vigsel. 

SvKB 2009:9. KO Kyrkoordning för Svenska kyrkan  

 

Laglig grund: Vi informerar också om vilken laglig grund vi stödjer oss på. Dessa är avtal 

(till exempel anställningsavtal och det som regleras i kyrkoordningen som har status av stad-

gar för Svenska kyrkan), samtycke, berättigat intresse (vi berättar då också hur vi tänker 

rörande intresseavvägningen mellan dina och våra behov) samt allmänt intresse och rättslig 

förpliktelse. När vi behandlar känsliga personuppgifter berättar vi också vilket undantag vi 

stödjer oss på. IMY - Integritetsskyddsmyndigheten 

 

Vilka personuppgifter vi behandlar: Skärstad-Ölmstad församling behandlar dina person-

uppgifter för att kunna kommunicera med dig som är medlem i Svenska kyrkan och för att du 

ska kunna delta i kyrkliga val. 

Vi har vissa skyldigheter enligt kyrkoordningen, att föra register över vilka som tillhör 

Svenska kyrkan SvKB 2009:9 

Ifall du som medlem är omyndig förekommer det också att vi behandlar uppgifter om vård-

nadshavare för att kunna kontakta dig, exempelvis gällande församlingens verksamhet.  

Vi behöver även behandla dina och i vissa fall dina familjemedlemmars personuppgifter t.ex 

inför, under och efter utförandet av kyrkliga handlingar för att möjliggöra hantering av 

administration kring konfirmation, dop och vigsel. Personuppgifter som vi använder oss av 

kan t.ex. vara kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt 

personnummer.  

Varifrån vi får personuppgifterna: Inför kyrkliga handlingar hämtas personnummer direkt 

från den registrerade eller dess vårdnadshavare. För vårdnadshavare vars barn är medlem 

behandlar vi exempelvis uppgifter om namn, personnummer, kontaktuppgifter, civilstånd, 

tillhörighetsuppgifter och kyrkouppgifter. 

I samband med begravning behandlar vi relationspersonens namn, personnummer och 

information om vilken typ av anknytning personen hade med den bortgångna. 

I övrigt hämtas personers kontaktuppgifter från folkbokföringen eller direkt från personen. 

Utöver uppgifter som du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in 

personuppgifter från offentliga personregister i syfte att säkerställa att vi har rätt uppgifter till 

dig om vi behöver kontakta dig i ett särskilt ärende.  

 

https://www.svenskakyrkan.se/filer/1374643/SvKB%202009_09%20Kyrkostyrelsens%20beslut%20med%20n%C3%A4rmare%20best%C3%A4mmelser%20om%20kyrkobokf%C3%B6ring%20i%20Svenska%20kyrkan.pdf
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen
https://www.imy.se/
https://www.svenskakyrkan.se/filer/1374643/SvKB%202009_09%20Kyrkostyrelsens%20beslut%20med%20närmare%20bestämmelser%20om%20kyrkobokföring%20i%20Svenska%20kyrkan.pdf
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1761650#vad_ar_kyrkouppgifter
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Mottagare och vilka vi lämnar uppgifter till: Uppgifter som du har lämnat till Skärstad 

Ölmstad församling kommer att behandlas inom organisationen i den omfattning det krävs för 

att tillgodose de förpliktelser som organisationen har mot dig eller andra.  

Skärstad Ölmstad församling kan komma att lämna ut dina uppgifter till enskilda eller myn-

digheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut, t.ex person-

nummer och tillhörighetsuppgifter till Skatteverket som hjälper Svenska kyrkan med bestäm-

mande, debitering, redovisning av avgifter från medlemmar samt med att ta in avgifterna. 

Personuppgifterna kan också lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip 

Svenska kyrkans offentlighetsprincip och dels Kyrkoordning för Svenska kyrkan, kapitel 53 - 

offentlighet för handlingar 

Uppgifterna kan också kommas att behandlas av IT-leverantörer. 

 

 

Hur länge vi behåller uppgifter: Skärstad Ölmstad församling kommer att spara dina per-

sonuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna be-

handlas för. Svenska kyrkan är även skyldig att registrera och arkivera handlingar, vilket in-

nebär att vi i vissa fall vidarebehandlar dina personuppgifter för arkivändamål av allmänt in-

tresse. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans offentlighetsprincip 

 

Förekomst av profilering: När dina personuppgifter kan användas för att försöka förutse be-

teenden med mera; församlingen profilerar inte själv, men sociala medier som vi använder 

kan för sina ändamål använda profilering för att rikta information till dig. 

 

Eventuell överföring av uppgifter till tredje land/internationell organisation: Skärstad 

Ölmstad församling strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom Europeiska 

unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

 

Inbördes arrangemang: Skärstad Ölmstad församling följer kravet enligt GDPRs lagstift-

ning om upprättande av inbördes arrangemang mellan personuppgiftsansvariga inom Svenska 

kyrkan i det fall gemensamt personuppgiftsansvar föreligger.  

 

 

Hur vi behandlar personuppgifter i våra verksamheter 
 

Nedan kommer vi att beskriva hur vi behandlar personuppgifter i olika verksamheter som till 

exempel i dop, konfirmation, vigsel och begravning där församlingen har ett personuppgifts-

ansvar.  

 

Bokning av förrättningar 

- SvKB 2009:9 SvKB 2020:1 Bestämmelsekommentar till SvKB 2009:9  

• Bokning av förrättningar 

• Dop 

• Konfirmation 

• Vigsel  

• Begravning 

• Diakonverksamhet  

https://www.svenskakyrkan.se/svenska-kyrkans-offentlighetsprincip
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1561566
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1561566
https://www.svenskakyrkan.se/svenska-kyrkans-offentlighetsprincip
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1949749
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1949749
https://www.svenskakyrkan.se/filer/1374643/SvKB%202009_09%20Kyrkostyrelsens%20beslut%20med%20n%C3%A4rmare%20best%C3%A4mmelser%20om%20kyrkobokf%C3%B6ring%20i%20Svenska%20kyrkan.pdf
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=2167024
https://www.svenskakyrkan.se/om-oss/personuppgifter
https://admin.svenskakyrkan.se/skarstad/dop
https://admin.svenskakyrkan.se/skarstad/konfirmation
https://admin.svenskakyrkan.se/skarstad/konfirmation
https://admin.svenskakyrkan.se/skarstad/vigsel
https://admin.svenskakyrkan.se/skarstad/vigsel
https://admin.svenskakyrkan.se/skarstad/begravningsverksamheten-riktlinjer
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1969064
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• Barn- och ungdomsgrupper 

• Körer och musikverksamhet  

• Ideella 

• Ungdomsledare och ledarutbildning 

• Kommunikation 
• In- och utträden gällande medlemskap i Svenska kyrkan 

• Hantera inkomna ärenden 

• Styrning och ledning av verksamhet 

 

Våra anställdas personuppgifter: 

I processer som beskrivs ovan behandlas våra anställdas personuppgifter (till exempel namn, 

kontaktuppgifter, e-postadresser, telefonnummer, titel och befattning) när de utför sina 

arbetsuppgifter. Olika ändamål med behandlingar beskrivs i varje process ovan och gäller då 

också för anställdas personuppgifter. Den lagliga grunden för behandling av anställdas per-

sonuppgifter är avtal (anställningsavtalet) och berättigat intresse (både arbetsgivaren och den 

anställde förutsätts ha ett intresse av att för anställningen nödvändiga personuppgifts-behand-

lingar genomförs och arbetsgivaren har också ett ansvar att leda och fördela arbetet). Ibland 

kan en rättslig förpliktelse tillkomma (den beskrivs då i respektive process). 

 

Diarieföring och gallring enligt Svenska Kyrkans Bestämmelser (SvKB):  

De bestämmelser om diarieföring SvKB 2017:1 och gallring SvKB 2019:1 som finns i kyrko-

ordningen och andra av Svenska kyrkans bestämmelser, iakttas alltid av oss. 
 

 

 IT-system och plattformar: 
• Församlingen använder Facebook och andra sociala medier. Dessa kan dock använda 

personuppgifter för sina egna ändamål, som kan innefatta profilering, varför det är 

viktigt att noga gå igenom inställningar för att bedöma vad som är godtagbart.  

• Vid besök på församlingens hemsida kan det lämnas datakakor som sökmotorer såsom 

Google, Bing och andra kan använda för sina egna ändamål och som kan innefatta 

profilering. Det kan vara lämpligt att själv påverka vad de kan samla, genom att varje 

person justerar de inställningar som finns i datorer, telefoner och annan mobil utrust-

ning. Församlingen ingår i Microsoft 365 (digital arbetsplats) samt Kornet 

(gemensamt intranät) som säkerställs av personliga inloggningar och koder. 

Andra samarbetspartners: 
Församlingen samarbetar med andra aktörer. I vissa situationer kan vi behöva upprätta 

överenskommelse rörande personuppgiftsansvaret alternativt skrivna personuppgifts- 

biträdesavtal, PuB. Syftet med ett PuB-avtal är att reglera förhållandet mellan de båda 

parterna, avseende dataskydd. PuB-avtalet avser främst att ge information om vilka 

personuppgifter som ska behandlas, hur behandlingen ska gå till samt ändamålet med 

behandlingen. 
I inbördes arrangemang beskriver vi i de processer där de kan förekomma. 

 

 

Lagring: 
Personuppgifterna lagras i enlighet med regler om registrering och arkivering i allmän lag-

stiftning, kyrkoordningen och Svenska kyrkans bestämmelser SvKB 2019:1. Svenska kyrkan 

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=2106460
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=2086303
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=2106465
https://admin.svenskakyrkan.se/skarstad/anslagstavlan
https://www.svenskakyrkan.se/om-oss/personuppgifter
https://www.svenskakyrkan.se/om-oss/personuppgifter
https://www.svenskakyrkan.se/om-oss/personuppgifter
https://www.svenskakyrkan.se/om-oss/personuppgifter
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1990825
https://www.svenskakyrkan.se/filer/SvKB%202017-01%20Kyrkostyrelsens%20best%C3%A4mmelser.pdf
https://www.svenskakyrkan.se/filer/1374643/SvKB%202019_01%20Kyrkostyrelsens%20beslut%20med%20n%C3%A4rmare%20best%C3%A4mmelser%20om%20gallring.pdf?id=2161696
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen
https://www.svenskakyrkan.se/filer/1374643/SvKB%202019_01%20Kyrkostyrelsens%20beslut%20med%20n%C3%A4rmare%20best%C3%A4mmelser%20om%20gallring.pdf?id=2161696
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har en tradition av att bevara information som kan vara av ett historiskt intresse, som ett sätt 

att dokumentera verksamheten. För övrigt lagras personuppgifter inte längre än vad som är 

nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.  

Säkerhet: 
Församlingen vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om inbyggt dataskydd och 

dataskydd som standard.  

 

Rättigheter: 
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att begära ett utdrag av dina personuppgifter och 

information om hur de behandlas av oss. 

Om du tycker att vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, eller att de behöver 

kompletteras, har du rätt att begära att vi rättar dem. Du har även rätt att begära att vi skall ra-

dera dem. Vi kommer rätta, radera personuppgifterna om det är möjligt i förhållande till vårt 

ändamål med behandlingen, Vi är skyldiga att följa de lagregler och avtal som vi ingått med 

dig som registrerad. Kyrkoordningen, som har status av stadgar för Svenska kyrkan, anses i 

vissa delar vara ett avtal mellan oss och de som är medlemmar i Svenska kyrkan. Vi är också 

skyldiga att registrera och diarieföra allmänna handlingar vilket kan hindra rättelse eller rade-

ring.  

 

Du som gett ett samtycke till behandling har alltid rätt att återkalla samtycket och då raderar 

vi personuppgifterna som omfattas av samtycket. Du kan också invända mot behandling vi 

gör beträffande profilering och om du invänder kommer vi att pröva om vi skall radera dem. 

Självklart raderar vi alltid kontaktuppgifter om du så önskar och vi är också skyldiga att själv-

mant radera i flera fall. Du har rätt att begära begränsning när du ber oss rätta/radera uppgif-

ter, vilket innebär att vi inte får använda uppgifterna under den tid vi undersöker om vi kan 

rätta/radera dem. 

Automatiserad behandling (ex IT-system) som utförs med stöd av samtycke/avtal där person-

uppgifterna samlats in från dig, omfattas av rätten till dataportabilitet och du har rätt att be-

gära ut dina personuppgifter i ett sammanställt dokument, ett format som är maskinläsbart. 

 

Du har rätt att få besked om vilka behandlingar vi gör om dig, s.k registerutdrag, som inne-

håller en beskrivning av ändamål, grund med behandlingarna och vilka kategorier av person-

uppgifter det rör. Ett registerutdrag ger dig en överblick av behandlingar så att du förstår i vil-

ket syfte dina personuppgifter behandlas (du har dock inte en ovillkorlig rätt att ta del av 

handlingar där dina personuppgifter finns – den frågan kan istället prövas enligt kyrkoord-

ningens regler om offentlighet och förbud mot att röja uppgifter). Observera att vi inte kan 

lämna ut registerutdrag om det kommer i konflikt med krav på tystnadsplikt i lag och kollek-

tivavtal (lagkrav finns bland annat beträffande vårt dataskyddsombud men vi har också in-

skrivna krav om tystnadsplikt i kyrkoordningen och i våra kollektivavtal). 

 

Kontakta oss: 
Det är viktigt för oss att du känner förtroende för hur vi behandlar personuppgifter om dig och 

du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring hur vi hanterar dina person-

uppgifter. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud; 

 

Tom Angeling 

telefonnummer 0470-77 38 18 

epost: tom.angeling@svenskakyrkan.se 

 

 

mailto:tom.angeling@svenskakyrkan.se
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Dataskyddsombudet har tystnadsplikt och kan självständigt vidta åtgärder i syfte att verka för 

ett gott inbyggt dataskydd i församlingen. Om du lämnar uppgifter till vårt dataskyddsombud 

kommer de att användas i det syfte du har med din kontakt. De kommer också ibland att lag-

ras för att dataskyddsombudet ska kunna visa vilken grund det finns för rekommendationer 

och åtgärder, en viktig del i det inbyggda dataskyddet. Uppgifter som inte behövs för detta än-

damål kommer att gallras. 

 

Du har alltid rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du har synpunkter på 

vår behandling. Detta får du givetvis göra utan att kontakta oss först, men vi värdesätter för-

stås om du också berättar för oss vad du tycker så vi kan rätta till felaktigheter och ta med 

synpunkterna i vårt kontinuerliga förbättringsarbete. 

 

Övergripande information kring Svenska kyrkans personuppgiftsbehandling hittar du på den 

Svenska kyrkans personuppgiftsbehandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.imy.se/
https://www.svenskakyrkan.se/om-oss/personuppgifter

