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Behandling av personuppgifter i samband med dop
För att kunna genomföra och administrera dopet kommer vi att behandla ditt barns namn och
personnummer samt kontaktuppgifter och civil status för dig och eventuell annan vårdnadshavare i våra system.
Genom dopet blir ditt barn medlem i Svenska Kyrkan. Medlemsuppgifterna sparas så länge
medlemskapet i Svenska Kyrkan består.
Barnets namn kommer att läsas upp nästföljande familjegudstjänst efter dopet- om ni som
vårdnadshavare inte meddelar annat. Vi kommer även i samband med detta att hänga upp en
dopfisk, eller dopskyddsängel i kyrkan – om ni som vårdnadshavare inte meddelar annat. Vi
kommer också att bjuda in samtliga under året döpta barn att till dopfest, där ni får hämta hem
barnets dopfisk eller dopskyddsängel.
När dopet är genomfört sparas uppgiften om dopet i en så kallad ministerialbok, vilket enligt
lag sparas för alltid för historiska ändamål. Namn på eventuella faddrar kommer att föras in i
detta system efter dopet.
Information om hur vi behandlar personuppgifter om våra medlemmar finns på vår webbplats,
https://www.svenskakyrkan.se/ockero/personuppgiftshantering

Era rättigheter
Alla individer vars personuppgifter vi behandlar har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan
kostnad få ett utdrag av sina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att individens identitet kan bevisas. Vill man få ut sina personuppgifter i Excelformat går det också bra.
Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar
om dig eller ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära
att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får
lagras av oss tills vidare.
Om du anser att vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är olaglig eller inte
sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Om du har frågor om vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter, hör av dig till
ockero.forsamling@svenskakyrkan.se

