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Personuppgiftspolicy 

Tillämplighet och ansvar 

Denna policy beskriver Dalby församlings syn på personuppgifter och fastställer instruktioner för hur 

dessa ska hanteras. Syftet är att säkerställa en laglig och korrekt behandling av personuppgifter och 

därigenom värna den registrerades rätt till skydd av integritet. Policyn är tillämplig på alla anställda i 

Dalby församling och gäller för all behandling av personuppgifter, oavsett form, inom ramen för Dalby 

församlings ansvar. Samtliga arbetstagare ska ha kännedom om denna policy och samarbeta med 

arbetsgivaren för att den ska kunna uppfyllas. Samarbetspartners och leverantörer förväntas följa denna 

policy i den mån de behandlar personuppgifter på församlingens vägnar. Om någon del av detta 

dokument strider mot dataskyddsförordningen ska dataskyddsförordningen istället tillämpas. 

Kommunikation 

Dokumentet ska tillgängliggöras via församlingens hemsida samt presenteras i samband med att 

personal anställs. På begäran skall denna policy göras tillgänglig för svensk tillsynsmyndighet för 

behandling av personuppgifter.  

Definitioner 

Med personuppgift menas i denna policy varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar nu 

levande fysisk person. Det kan vara t.ex. namn, personnummer, tjänstetitel, foto, uppgift om hälsa eller 

uppgift om religiös eller politisk övertygelse. Så länge det går att koppla en uppgift till en viss person är det 

en personuppgift.   

Behandling avser så gott som alla åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, t.ex. insamling, lagring, 

bearbetning, delning och gallring. 

Med registrerade menas de fysiska, levande personer vars personuppgifter behandlas.  
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Policy 

För Dalby församlings personuppgiftsbehandling ska de grundläggande principer som beskrivs nedan 

vara styrande. Vid varje övervägande och tolkning av principerna skall individens integritet vara i fokus. 

LAGLIGHET, KORREKT OCH ÖPPENHET  

Alla personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den 

registrerade. Med lagligt menas bland annat att det måste finnas en rättslig grund för behandlingen och 

med öppet menas att det ska råda transparens i förhållande till den registrerade avseende hur 

personuppgifterna behandlas.  

ÄNDAMÅLSBEGRÄNSNING  

Personuppgifter ska bara behandlas för särskilda, uttryckligt angivna, dokumenterade och berättigade 

ändamål. 

UPPGIFTSMINIMERING  

Personuppgifter som behandlas ska vara relevanta och inte för omfattande i förhållande till det eller de 

ändamål för vilka de behandlas.  

KORREKTHET  

Personuppgifter som behandlas ska vara korrekta och, om ändamålet kräver det, uppdaterade. 

LAGRINGSMINIMERING  

Personuppgifter ska inte sparas på ett sätt som möjliggör identifiering av den registrerade längre än vad 

som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen.  

SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER  

Personuppgifter ska skyddas mot såväl obehörig och otillåten behandling som mot förlust, förstöring 

eller skada genom olyckshändelse.  

ANSVARSSKYLDIGHET  

Dalby församling ska för alla behandlingar kunna påvisa att principerna för behandling av 

personuppgifter efterlevs och beskriva ansvarsfördelningen inom organisationen.  
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Särskilt om känsliga personuppgifter  

Dalby församling, så väl som andra delar av Svenska kyrkan behandlar personuppgifter som kan klassas 

som känsliga, däribland men inte enbart uppgifter om religiös övertygelse. I de fall där behandlingen 

inkluderar känsliga personuppgifter ska särskilda åtgärder vidtas för att trygga individens integritet och 

att behandlingen sker på ett korrekt och väldokumenterat sätt.  

Särskilt om överföring av personuppgifter utanför EU/EES  

Svenska kyrkan har verksamhet i länder utanför EU/EES. I de fall personuppgifter behöver överföras 

till dessa länder ska särskilda bestämmelser tillämpas för att skydda individens integritet.  

Särskilt om arkiv och gallring  

Dalby församling, så väl som andra delar av Svenska kyrkan har både ett lagstadgat krav på och ett 

egenintresse i att hålla arkiv. När ändamålen för behandlingen, för vilka personuppgifterna 

ursprungligen samlades in, har upphört, ska personuppgifterna antingen gallras eller bevaras för 

arkivändamål. 

 


