D nr: P2018-158-1

Information om behandling av personuppgifter inom begravningsverksamheten.
Västra Tunhems pastorat är huvudman för begravningsverksamheten i Församlingarna Västra Tunhem,
Gärdhem, Väne Åsaka, Vänersnäs och Norra Björke.
I denna information används begreppet församling. Detta begrepp omfattar häri den som förvaltar en allmän
begravningsplats, den som är huvudman för begravningsverksamheten, den som upplåter gravrätt och den
som tillhandahåller gravskötsel och begravningsgudstjänst Församlingen ansvarar för behandlingen av dina
personuppgifter
Personuppgiftansvarig församling
Västra Tunhems pastorat, Organisationsnummer: 252003-2992
Granåsvägen 22, 468 33 VARGÖN, Tel: 0521-26 58 50 e-post: manne.bennehed@svenskakyrkan.se
Dataskyddsombud: Kyrkoherde Manne Bennehed tel: 0521-26 58 51, 070-278 54 76
1.

Uppgift som kan behandlas
a. Behandlingar som sker för att hantera frågor om gravrätt
b. Behandlingar som sker för att förvalta allmänna gravplatser.
c. Behandlingar som sker för att ingå ett gravskötselavtal.
d. Behandlingar som sker med stöd av offentlighetsprincipen.
e. Behandlingar som sker med stöd av arkivlagstiftning.
2. Mottagare av uppgifter
a. Allmänheten
b. Andra församlingar inom begravningsverksamheten
c. It-företag
d. Rådgivare
e. Revisor
f. Bank
3. Tidsperiod då personuppgifterna lagras
Skötselavtalet och dina personuppgifter bevaras under avtalets giltighetstid och en period om sju år
efter räkenskapsårets utgång enligt bokföringslagen.
4. Rätt till tillgång till personuppgifter
Du har rätt till information om hur personuppgifter som rör dig behandlas av församlingen. Du ska när
du begär det få tillgång till personuppgifterna.
5. Rätt till rättelse
För i det fall församlingen behandlar felaktiga uppgifter om dig har du rätt att få dem rättade utan
onödigt dröjsmål, om inte församlingens skyldigheter enligt lag hindrar detta.
6. Rätt till radering
Du har rätt att få personuppgifter som behandlas raderade utan onödigt dröjsmål.
7. Rätt om begränsning av behandling
Om församlingen inte längre behöver personuppgifterna.
8. Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har tillhandahållit församlingen och har
rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftansvarig.
9. Undantag till kostnadsfri information och åtgärder
10. Rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d Datainspektionen)
Läs gärna mer på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/tunhem
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