
             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 deltagare och vårdnadshavare 
 

Ungdomsgrupp 
 
För att kunna hantera och administrera den grupp du/ditt barn är en del av behöver 
vi från Mörrum-Elleholms församlings sida spara och hantera personuppgifter. 
 
Personuppgifterna behandlas med basis i en intresseavvägning, där det berättigade 
intresset för behandlingen anses vara att kunna ha översikt över/kunna 
administrera deltagande i ungdomsgruppen.  
 
Uppgifterna kommer att behandlas av oss i syfte att administrera den aktuella 
gruppen. Dina/ditt barns uppgifter kommer även i förekommande fall att skickas till 
tredje part för att vi ska kunna erhålla bidrag för ditt/ditt barns deltagande.  
 
När och om ditt/ditt barns engagemang inom församlingens ungdomsgrupp upphör 
raderas de personuppgifter vi har om dig/ditt barn ur verksamhetens register, om 
de inte behöver sparas på grund av lagkrav. 
 
Vi kan komma att ta foton på gruppen och dess deltagare. Samtycke från din/er 
sida krävs innan eventuell publicering på församlingens hemsida eller sociala medier. 
Samtycket kan tas tillbaka när som helst. 
 
Information om hur vi behandlar personuppgifter om våra medlemmar finns på vår 
webbplats under Dataskyddsförordning/GDPR, www.svenskakyrkan.se/morrum-
elleholm. 
 
Rättigheter 
Ni har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av era personuppgifter samt 
information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att identiteten kan bevisas.  
 
Ni har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om er. 
Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan ni begära att behandlingen av de berörda 
personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. 
 
Om ni anser att vår behandling av era personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har ni en 
rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 
 
Om ni har frågor om vår behandling av era personuppgifter, hör av er till dataskyddsombud Johan 
Abrahamsson på telefon 0709-32 01 41 eller e-post gungvalaryd@telia.com. 


