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Behandling av personuppgifter i samband med bokning av vigsel i Öckerö församling
För att kunna genomföra och administrera vigseln kommer vi att registrera ditt och din blivande partners personnummer och kontaktuppgifter i våra system. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Öckerö församling och endast i syfte att administrera vigseln. Samtycket kan tas tillbaka när som helst innan vigseln, och då
raderas uppgifterna igen.
Vissa uppgifter om vigselceremonin kommer, för historiska ändamål, att sparas för alltid i en så kallad ministerialbok.
Vigselintyget kommer att skickas till Skatteverket.
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. Vill ni få ut era personuppgifter i Excelformat 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 inge
ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Om ni har frågor om vår behandling av era personuppgifter, hör av er till ockero.forsamling@svenskakyrkan.se

Ordningsregler vid vigsel/välsignelse
Kyrkan är ett särskilt rum för gudstjänst och andakt. Många föremål i Öckerö församlingskyrkor har ett oersättligt
värde och är skyddade enligt lag. Av ovanstående orsaker ber vi er att iaktta nedanstående ordningsregler.
Inga föremål får flyttas – gäller ex dopfunt, stolar i koret, instrument, krucifix mm.
Kyrkans inventarier får ej användas som uppställningsplats – för t.ex. blommor, musikinstrument, fotografier, ljudanläggningar mm.
Inställningar i kyrkans ljudanläggning får ej justeras utan tillstånd från vaktmästare.
I övrigt gäller anvisningar från kyrkans vaktmästare.
För Öckerö församlings kyrkoråd

Bengt Inghammar
Vik Kyrkoherde
Sänd eller maila blanketten med samtycke till Expeditionen Öckerö församling, Box 1004, 475 22 Öckerö
eller mail to: ockero.forsamling@svenskakyrkan.se

Datum:____________________________________Underskrift:___________________________________________________________
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