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Integritetspolicy för Norrköpings pastorat
Vi i Svenska kyrkan i Norrköping (Norrköpings pastorat) värnar vi om din personliga integritet och
eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och
använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem
gällande. Ta gärna del av integritetspolicyn så att du förstår och känner dig trygg i vår behandling av
dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.
VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV
PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som
är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om
inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är
personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med
personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på
vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning,
överföring och radering.
VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?
Norrköpings pastorat, org. nr 252003-0244, med adress Box 263, 601 04 Norrköping, är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in. Organisationen företräds
av kyrkorådet som utgör pastoratets styrelse.
VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG SOM MEDLEM I SVENSKA
KYRKAN OCH I VILKET ÄNDAMÅL (VARFÖR)?
Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för att vi ska kunna genomföra de förrättningar du
bokar (dop, vigsel, begravning) eller för att du ska kunna delta i den verksamhet vi arrangerar
(konfirmation, körer, utflykter, grupper etc). Vi kan också använda den för att ge relevant information
om vår verksamhet.
Här nedan följer beskrivningar av de tillfällen då vi behöver hantera dina personuppgifter. All
personuppgiftshantering som gäller begravningar, gravskick, gravskötsel mm beskrivs i ett särskilt
dokument som du hittar här.

Ändamål

Behandlingar som utförs

Bokning av vigsel.

Nödvändig hantering för att säkra
tillgång till präst och annan
personal, kyrka, ev lokal etc, för
att kunna kommunicera under
bokningen och för att kontrollera
medlemskap i Svenska kyrkan.

Kategorier av personuppgifter
•
•
•
•
•
•

Namn
Personnummer
Kontaktuppgifter
Medlemskap i Sv kyrkan
Ev betalningsinformation
Din korrespondens

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av personuppgifter krävs för att vi ska kunna
identifiera vigselparet och fullgöra våra åtaganden enligt din bokning. Vigsel är ett civilrättsligt
begrepp som har bäring bl a på beskattning, arvsrätt mm. Därför är personnummer nödvändigt.
Samtycke. För att kunna kommunicera
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Lagringsperiod: Uppgifter om vigsel i Svenska kyrkan faller under arkivlagen, och lagras därför för
all framtid, dock i begränsat och skyddat skick.

Ändamål

Behandlingar som utförs

Bokning av dop.

Nödvändig hantering för att säkra
tillgång till präst och annan
personal, kyrka, ev lokal etc, för
att kunna kommunicera under
bokningen och för att kontrollera
medlemskap i Svenska kyrkan.

Kategorier av personuppgifter
•
•
•
•
•
•

Namn
Personnummer
Kontaktuppgifter
Medlemskap i Sv kyrkan
Ev betalningsinformation
Din korrespondens

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska
kunna identifiera dopkandidaten och fullgöra våra åtaganden enligt din bokning. Dop är grunden för
medlemskap i Svenska kyrkan. Samtycke. För att kunna kommunicera.
Lagringsperiod: Uppgifter om dop i Svenska kyrkan faller under arkivlagen, och lagras därför för all
framtid, dock begränsad och skyddad.

Ändamål

Behandlingar som utförs

För att kunna hantera ditt
deltagande i
konfirmandverksamhet.

Nödvändig hantering för att säkra
tillgång till präst och annan
personal, kyrka, ev lokal etc

Kategorier av personuppgifter
•
•
•

Namn
Personnummer
Kontaktuppgifter

Laglig grund: Rättslig förpliktelse (personnummer) för att kunna identifiera konfirmanden.
Samtycke. För att kunna kommunicera.
Lagringsperiod: Uppgifter om konfirmation faller under arkivlagen och ditt namn sparas därför för
all framtid.

Ändamål

Behandlingar som utförs

För att kunna hantera ditt
deltagande i körer och
andra mer varaktiga
aktiviteter i kyrkan.

Nödvändig hantering för att säkra
rätt deltagare på rätt aktivitet, för
säkerhet under aktiviteten, för att
försäkring ska gälla.

Kategorier av personuppgifter
•
•

Namn
Kontaktuppgifter

Laglig grund: Intresseavvägning. För att kunna identifiera deltagaren och kommunicera.
Lagringsperiod: Vi sparar dina uppgifter ett år efter avslutad aktivitet, sedan kastas de.
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Ändamål

Behandlingar som utförs

För att kunna hantera
anmälningar till utflykter,
sammankomster och
andra tillfälliga aktiviteter
anordnade av kyrkan.

Nödvändig hantering för att säkra
tillgång till präst och annan
personal, kyrka, ev lokal etc

Kategorier av personuppgifter
•
•

Namn
Kontaktuppgifter

Laglig grund: Intresseavvägning. För att kunna identifiera deltagaren.
Lagringsperiod: Vi sparar dina uppgifter en månad efter avslutad aktivitet, sedan kastas de.

FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
I de allra flesta fall är det du själv som lämnar dina personuppgifter till oss. I enstaka fall kan vi också
komma att hämta in personuppgifter från någon annan, s.k. tredjepart. Det kan då vara t ex
adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. Om
du ska ingå ett affärsavtal med oss och i vissa fall om du ska söka jobb hos oss, kan det röra sig om
uppgifter från kreditvärderingsinstitut, upplysningsföretag o dyl.
VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?
Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra våra åtaganden
delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett
personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra
instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
1) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra ITlösningar).
2) Betallösningar (banker, kortinlösande företag och andra betaltjänstleverantörer).
3) Kommunikation (print och distribution av nyhetsbrev, sociala medier, mediebyråer).
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är
förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra
åtaganden enligt din bokning eller anmälan). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att
säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för
personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar
säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt
begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.
Självständigt personuppgiftsansvar. Personuppgifter kan även delas med vissa företag eller
organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att organisationen är självständigt
personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas ska
behandlas. Vi delar personuppgifter endast till en kategori självständigt personuppgiftsansvariga och
det är statliga myndigheter. Det kan vara polisen, skatteverket eller andra myndigheter, om vi är
skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
När dina personuppgifter delas med en självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens
integritetspolicy och personuppgiftshantering.
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VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Alla dina personuppgifter behandlas inom EU/EES och alla våra IT-system finns inom EU/EES.
Eftersom alla länder i EU/EES tillämpar samma dataskyddsregler, GDPR, kan du känna dig trygg med
att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och likartat sätt.
HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer
om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.
VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?
Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina
personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig
kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med
angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder,
information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat
beslutsfattande). Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om
ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen
lämnas till rätt person.
Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom
ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga
personuppgifter.
Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för
invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och
insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala
medier).
Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från
att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från arkivlagstiftning och
bokföringslagstiftning.
Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om
du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling
under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre
behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna
fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av
uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.
Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du
möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en
sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen
som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla
uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt
samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig
och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
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En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.
HUR HANTERAR VI PERSONNUMMER?
Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet,
nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid
användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är
tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.
HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi
har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig
behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt
behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång
till dem.
VAD INNEBÄR DET ATT DATAINSPEKTIONEN ÄR TILLSYNSMYNDIGHET?
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att
ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till
Datainspektionen.
HUR KONTAKTAR DU OSS LÄTTAST VID FRÅGOR OM DATASKYDD?
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor. Du når oss på
norrkoping@svenskakyrkan.se. Skriv gärna Dataskydd i rubrikfältet. Vill du hellre ringa är numret
011-24 10 00. Fråga efter dataskyddsansvarig.
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn
finns alltid här på webbplatsen.

