Information om behandling av personuppgifter
Information vid ansökan om stiftelsemedel – ekonomisk hjälp
Genom att skriva under denna blankett så bekräftar du att du tagit del av vår information om behandling
av personuppgifter. Du bekräftar att vi kommer att behandlar ditt namn, personnummer, information
gällande din ekonomi och eventuellt gällande din sociala situation. Syftet med behandlingen är att kunna
administrera din ansökan, utreda om det finns ett hjälpbehov enligt de skatteregler vi enligt lag måste
följa, att vi kan följa gällande civilrättsliga regler, det betyder bland annat att vi måste följa det som står i
stiftelsernas stadgar, samt att göra det möjligt att kunna betala ut pengar om din ansökan beviljas,
antingen över avi på adress eller över ditt bankkonto. Vissa av dessa uppgifter behöver vi även kunna
spara i 7 år enligt bokföringslagen (1999:1078)
Engelbrekts församling – Stiftelsemedel har rätt enligt lag att behandla personuppgifter vid ansökan av
fond och stiftelsemedel men vi vill även att du som registrerad får en tydlig information gällande varför
och hur vi behandlar dina uppgifter.
Vill du få mer information gällande vilka grunder man får lov att behandla personuppgifter utifrån – ta
kontakt med oss så berättar vi!
Vem kommer att se mina personuppgifter
Endast personal som är behörig och som arbetar inom arbetsområdet Stiftelsemedel kommer att kunna
ta del av dina uppgifter. Även samordnaren för diakonin, kyrkoherden och diakoniutskottet, som är det
utskott som beslutar i ansökningsprocessen, kan eventuellt vid behov, ta del av dina uppgifter.
Ekonomipersonal har även tillgång till de specifika uppgifter som rör din utbetalning. T.ex. ditt
kontonummer eller liknande. Detta för att vi ska kunna betala ut pengar till dig. Alla som arbetar inom
arbetsområdet har sekretess! Vill du veta mer om hur vår sekretess ser ut kontakta oss gärna så förklarar
vi!
Hur förvaras mina personuppgifter
Dina personuppgifter förvaras i låsta arkivskåp som endast behörig personal har tillgång till. Alla digitala
uppgifter är avkodade på alla personuppgifter.
Vi arbetar efter en tydlig arbetsordning för att se till att vi hela tiden skyddar din personliga integritet.
Gallring
När ett beslut har fattats gällande din ansökan så kommer dina personuppgifter gallras (raderas) på
uppgifter vi inte får lagra. Det som sparas är endast sådant vi måste spara enligt lag. Det innebär att mail
och samtalslistor i telefonen även raderas när ett ärende avslutas. De uppgifter som vi måste spara enligt
bland annat bokföringslagen sparas i 7 år, därefter gallaras (raderas) även dessa uppgifter.

VAR GOD VÄND – MER VIKTIG INFORMATION PÅ BAKSIDAN!

ENGELBREKTS FÖRSAMLING
POSTADRESS: Box

26 153, 114 26 Stockholm BESÖKSADRESS: Östermalmsgatan 20 B
98 00 FAX: 08-406 98 05 E-POST: engelbrekts.forsamling@svenskakyrkan.se
HEMSIDA: www.svenskakyrkan.se/engelbrekt
TELEFON: 08-406

Dina rättigheter
Alla personer som vi behandlar och lagrar personuppgifter om har enligt dataskyddsförordningen rätt,
att utan kostnad, få ett utdrag av sina personuppgifter samt att få information om hur vi behandlar dina
uppgifter, under förutsättning att du kan visa vem du är med hjälp av id-handling eller dylikt. Vill du få ut
dina personuppgifter i Excel-format går det också bra.
Om du upplever att de uppgifter vi har om dig är felaktiga kan du även begära att vi rättar dessa och/eller
om du vill lägga till något.
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har
du en rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen.
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör gärna av dig till Caroline Hoffmann
på 08- 406 98 32 eller caroline.hoffmann@svenskakyrkan.se
Bekräftelse
Jag bekräftar att jag har läst och förstått informationen gällande lagring av personuppgifter samt att jag
förstår att och hur mina personuppgifter kommer att behandlas. Jag behåller ett exemplar av denna
bekräftelse och Engelbrekts församling behåller ett.

Underskrift
____________________________________

Ort och datum
______________________________

Namnförtydligande

____________________________________

OBS – Denna blankett kommer inte att gallras (raderas) utan sparas i minst 7 år
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