
             För information och behålles 
 

 

Adress Telefon E-post och hemsida  
Karlshamnsvägen 6 0454-594 00 morrum-elleholms.forsamling@svenskakyrkan.se 
375 33  MÖRRUM   www.svenskakyrkan/morrum-elleholm 
 

Behandling av personuppgifter 
- information till vårdnadshavare 

 
Dop 
 

När du låter döpa ditt barn blir det medlem i Svenska kyrkan, därför behöver vi 
behandla ditt barns namn och personnummer samt kontaktuppgifter till och 
civilstatus för dig och eventuell annan vårdnadshavare i våra system.  
 
Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera och genomföra dopet. 
Uppgifterna om barnet sparas så länge han/hon är medlem i Svenska kyrkan. 
 
Vi kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka inbjudan till dopkalas 
året efter dopet samt dophälsningar de första fyra åren efter dopet. Inbjudningar 
kommer även att skickas till öppen vuxen-/barngrupp och babycafé.  
 
När ditt barn fyllt 18 kommer hans/hennes egna kontaktuppgifter att registreras i 
stället för dina/era.  
 
Uppgifter om dopet kommer att sparas i en så kallad ministerialbok, vilken sparas i 
vårt kyrkoarkiv för historisk dokumentation.  
 
Namn på eventuella faddrar kommer att föras in i våra system efter dopet. 
Ditt barns namn kommer att läsas upp i förbön vid gudstjänst. 
 
Information om hur vi behandlar personuppgifter om våra medlemmar finns på vår 
webbplats under Dataskyddsförordning/GDPR, www.svenskakyrkan.se/morrum-
elleholm. 
 
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.  
 
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 dataskyddsombud Johan 
Abrahamsson på 0709-32 01 41 eller e-post gungvalaryd@telia.com. 


