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Hantering av personuppgifter i Oscars församlings
ungdomsverksamhet
Vi i Oscars församling värnar om att alla anmälda till våra läger samt deras vårdnadshavare
får sina personuppgifter hanterade på ett säkert sätt.
Personuppgifter (vilket bl.a. innefattar namn, adress, telefon, e-post, personnummer) som
lämnas i samband med anmälningar till församlingens verksamhet hanteras enligt
dataskyddsförordningen (GDPR).
Församlingens personuppgiftspolicy hittas här: https://www.svenskakyrkan.se/oscarsforsamling/personuppgiftshantering--integritetspolicy
Genom er anmälan godkänner ni att vi behandlar era uppgifter samt skickar ut e-post och
annan viktig information om vår verksamhet i samband med lägret.
Inför lägervistelsen behöver församlingen även ta in uppgifter om konfirmandens hälsa samt
ytterligare personuppgifter till vårdnadshavare för att på bästa sätt kunna hjälpa er om det
skulle hända något på lägret. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna säkerställa och bedriva
en säker och trygg lägerverksamhet för alla parter.
Särskilt känsliga personuppgifter om bl.a. hälsa behandlas konfidentiellt och makuleras efter
hemkomst från lägret.
Du har rätt att begära ut vilka uppgifter som behandlas hos oss, samt rättelse av felaktiga
uppgifter. Du behöver då gå till expeditionen, Fredrikshovsgatan 3B, för att legitimera dig
eller på annat sätt kunna styrka din identitet för att begär ut uppgifterna, alternativt rättelse av
sedan tidigare registrerade uppgifter.
Du har rätt att återkalla ett lämnat samtycke, d.v.s. du kan begära att de uppgifter som finns
registrerade hos oss i ungdomsverksamheten ska raderas. Notera dock att i det fall återkallelse
sker förbehåller vi oss rätten att neka er plats på våra läger.
Vill du inte lämna ut personuppgifter till oss förbehåller vi oss rätten att neka er plats på våra
läger eftersom vi inte kan åka iväg med för oss okända/oregistrerade personer.

Har du frågor om detta är du varmt välkommen att kontakta oss på
oscars.forsamling.gdpr@svenskakyrkan.se alternativt 08-442 51 00. Du kan också kontakta
vårt dataskyddsombud Erika Malmberg på dataskyddsombud@intechrity.se alternativt 072549 64 34.

