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Behandling av personuppgifter

Carl Johans pastorat registrerar de personuppgifter som vårdnadshavare och konfirmand lämnar. Vårdnadshavarens och konfirmandens uppgifter behandlas av pastoratet för att avtal om
konfirmation ska kunna ingås och uppfyllas. Personuppgifterna kommer bara att behandlas
inom pastoratet och endast i syfte att genomföra konfirmationen. Vissa personuppgifter kommer att sparas i en konfirmationsbok som vi bevarar för historiska ändamål.
När det är dags för läger eller resa med konfirmationsgruppen kan vi behöva få ytterligare
uppgifter. De uppgifterna behandlas även de med avtal som grund, då vi behöver dem för att
genomföra aktiviteten i fråga samt för att göra den så trygg och säker som möjligt. Dessa
uppgifter raderas när de inte längre behövs. Om vi åker på aktiviteter eller resor där andra
företag eller organisationer är inblandade kan vi behöva lämna ut personuppgifter för att aktiviteten eller resan ska gå att genomföra på ett säkert sätt. Vi skapar också en sms-grupp så
att konfirmanderna kan ha kontakt med varandra och ledarna under konfirmandtiden.
Vi sparar kontaktuppgifter till konfirmanden för att kunna skicka ut inbjudningar till återträffar,
konfirmationsledarskap och verksamhet riktad mot ungdomar de fyra första åren efter konfirmationen. Detta gör vi baserat på intresseavvägning. Du kan invända mot just denna del av
behandlingen, men om vi fortfarande gör bedömningen att det berättigade intresset väger
tillräckligt tungt, så kommer vi att fortsätta behandlingen.
Vi tar ofta foton på de konfirmander som deltar. Grunden till detta är att dokumentera vår
verksamhet och bevara uppgifterna för historiska ändamål. Om de konfirmander som finns
med på dessa foton samtycker kan de komma att publiceras på exempelvis www.svenskakyrkan.se eller sociala medier. Samtycket kan tas tillbaka när som helst och då publiceras inte
uppgifterna igen.

Rättigheter

Ni har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av era personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att identiteten kan styrkas. Vill ni få ut era
personuppgifter i Excel-format går det också bra.
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 rätt att klaga hos Datainspektionen.
Om ni har frågor om vår behandling av era personuppgifter, hör av er till Charlott Emgård på
031-731 92 19 eller charlott.emgard@svenskakyrkan.se. Vårt dataskyddsombud är inTechrity i
Karlstad AB, 072-549 64 34, info@intechrity.se

