
 

 

Information om personuppgiftsbehandling 
Svenska kyrkans utbildningsinstitut är en del av Svenska kyrkan och det är Trossamfundet Svenska kyrkan (org nr 252002-6135) som är 

personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar.  

Alla definitioner om personuppgiftsbehandling ska tolkas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning som hänvisar till dataskyddsförordningen 

(2016/679) och nationella implementeringar. 

Insamling, behandling och lagring av dina personuppgifter 

Vi behandlar följande personuppgifter direkt från dig för följande syften: 

Nedan beskriver vi för vilka 

ändamål vi behandlar dina 

personuppgifter. 

 

Nedan beskriver vi vilka 

personuppgifter vi 

behandlar. 

 

Nedan beskriver vi med vilket stöd 

vi behandlar dina personuppgifter. 

Nedan beskriver 

vi hur länge vi 

måste använda 

dina person-

uppgifter. 

Nedan beskriver vi hur länge vi 

måste lagra (spara) dina 

personuppgifter när de har 

använts klart.  

För att hantera ansökningar till 

pastoralteologisk utbildning för 

blivande diakoner, 

församlingspedagoger, 

kyrkomusiker och präster. 

Efternamn, förnamn, 

mellannamn, personnummer, 

adress, postnummer och ort, 

stift, telefonnummer, 

mobilnummer, e-postadress, 

foto, kurser (pågående och 

slutförda), status intyg från 

stiften, ev ansökan och beslut 

från dispens- och 

överprövningskommittén. 

Genom att du skickar in din ansökan 

samtycker du till att vi behandlar 

personuppgifterna i ansökan. 

 

Under 

ansökningstiden 

fram till 

antagningen är 

avslutad. 

 

Ej antagna ansökningar gallras 

efter 2 år.  

 

När du blir antagen och tackar ja till 

en utbildning, ingår du ett avtal med 

oss. Det betyder att vi måste behandla 

personuppgifterna för att fullgöra vårt 

avtal med dig. 

Uppgifterna sparas 

under hela 

utbildningstiden. 

I statistik- och forskningssyfte 

sparas uppgifterna utan tidsgräns 

för de som har examinerats från 

en utbildning.  

 

För att skapa listor över sökande 

och antagna till utbildningarna. 

I första hand efternamn, 

förnamn, personnummer, 

stift, sökt utbildning, 

klassbeteckning, vald 

Vi har ett berättigat intresse av att 

kunna skapa listor över sökande och 

antagna till utbildningarna. 

Under 

utbildningstiden. 

Raderas efter att utbildningen har 

avslutats. 



 
 

 

utbildningsort och andra hand 

ansökningsstatus. 

För att skapa adresslistor/-folder. Efternamn, förnamn, 

mellannamn, adress, 

postnummer och ort, stift, 

telefonnummer, 

mobilnummer, e-postadress. 

Vi har ett berättigat intresse av att 

kunna skapa adresslistor/-folder. 

Under 

utbildningstiden. 

Raderas efter att utbildningen har 

avslutats. 

För att skapa fotolistor. Efternamn, förnamn, stift, 

foto. 

Genom att ladda upp ett foto på dig 

samtycker du till att vi behandlar din 

bild i fotolistor. 

Under 

utbildningstiden. 

Raderas efter att utbildningen har 

avslutats. 

För att skapa klasslistor. Efternamn, förnamn, stift. Vi har ett berättigat intresse av att 

kunna skapa klasslistor. 

Under 

utbildningstiden. 

Raderas efter att utbildningen har 

avslutats. 

För att tillgodose de studerandes 

specialbehov. 

Övriga upplysningar: 

Allergier, överkänslighet, 

funktionsvariationer, 

kostpreferenser. 

Genom att ange följande 

personuppgifter samtycker du till att 

vi behandlar dina uppgifter. 

Under 

utbildningstiden. 

Raderas efter att utbildningen har 

avslutats. 

För att rapportera antagna till CSN. Efternamn, förnamn, 

personnummer. 

Av 6 kap. 6 § studiestödslagen 

(1999:1395), kap. 10 § 

studiestödsförordningen (2000:655) 

(CSNFS 2017:2) samt (CSNFS 

2008:3) följer att vi har en skyldighet 

att lämna bl a uppgift om de 

studerande som har beviljats 

studiemedel om den studerandes 

utbildning, studietid och 

studieomfattning. 

Rapporteras vid 

terminens början 

och slut. 

Raderas efter att uppgifterna har 

rapporterats till CSN. 

För att överföra information till 

lärplattform. 

Efternamn, förnamn, e-

postadress. 

Samtycke. Under 

utbildningstiden. 

Arkiveras i Learnify, så länge vi 

har avtal som gäller för denna 

läroplattform, och om det går, 

även efter avtalet går ut, men då i 

annat format än i Learnify. 



 
 

 

För att överföra information om 

antalet utbildade till SCB 

Efternamn, förnamn, 

personnummer 

Allmänt intresse Rapporteras vid 

förfrågan från 

SCB. 

I statistik- och forskningssyfte 

sparas uppgifterna utan tidsgräns 

för de som har examinerats från 

en utbildning.  

 

 

Personuppgifterna kan kommas att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, 

dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen. 

Svenska kyrkan är även skyldig att registrera och arkivera handlingar, vilket innebär att vi i vissa fall vidarebehandlar dina personuppgifter för 

arkivändamål av allmänt intresse. 

Delning av dina personuppgifter 

Vi delar dina personuppgifter med följande mottagare: stift och församlingar i Svenska kyrkan, CSN, Mecenat och Studentkortet. 

Vi är ibland, baserat på lag eller myndighetsbeslut, skyldiga att lämna ut uppgifter. Vi lämnar då ut sådana uppgifter som följer av beslutet till de 

myndigheter som efterfrågar dem, t.ex. till polisen. 

Alla personuppgifter behandlas inom EU/EES. 

Dina rättigheter och kontaktperson 

Du har rätt att få information om och en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig under förutsättning att du kan styrka din identitet och att vi 

får lämna ut uppgifterna enligt lag. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har också rätt att få personuppgifterna rättade, 

kompletterade och under vissa förutsättningar raderade. Du får när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten 

av behandlingen som utförts innan det återkallas. Under tiden vi kontrollerar om personuppgiften eller vår behandling av uppgiften är korrekt kan du 

begära att behandlingen begränsas, vilket innebär att uppgiften, till exempel bilden, endast får lagras. 

Du har alltid rätt att höra av dig till oss om du har frågor, klagomål, vill återkalla ditt samtycke eller vill hävda dina rättigheter enligt 

dataskyddsförordningen. Kontaktperson är Britt-Marie Ohlsson britt-marie.ohlsson@svenskakyrkan.se eller Trossamfundet Svenska kyrkans 

dataskyddsombud kyrkokansliet.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se. Du har alltid rätt att klaga till den ansvariga dataskyddsmyndigheten (för 

behandling i Sverige: Datainspektionen).  
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