Regelverk för användande av Kommunikatorns tjänst för
personuppgifter
Vad är Kommunikatorns tjänst för personuppgifter?
Kommunikatorn är en integrationstjänst som applikationer kan ansluta till. Kommunikatorn erbjuder
bland annat en tjänst som tillhandahåller aktuella person- och adressdata för personer. En applikation
kan alltså ansluta till Kommunikatorn och få tillgång till person- och adressdata. Tjänsten kan endast
användas via applikationer som är specifikt anpassade för att kommunicera med det gränssnitt som är
definierat för tjänsten.

Behandling av personuppgifter
Den personuppgiftsbehandling som sker får inte medföra att uppgifterna behandlas i strid med
personuppgiftslagen.

Vem får ansluta till tjänsten?
Samtliga organisatoriska enheter inom Svenska kyrkan har möjlighet att ansöka om tillgång till
Kommunikatorns tjänst för personuppgifter. Anslutningen ska ske via en godkänd applikation. Det
förutsätts att god säkerhet upprätthålls samt att de regler som sätts upp för användning efterlevs.
En samarbetspartner till Svenska kyrkan kan beviljas anslutning till tjänsten efter särskild prövning.

Hur får man tillgång till tjänsten?
Beställning av anslutning till Kommunikatorns tjänst för personuppgifter skickas till Svenska kyrkans
kanslistöd. Beställning bör vara inlämnad minst fyra veckor innan anslutning skall tas i bruk.

Kostnad för anslutning
För närvarande är det kostnadsfritt att ansluta till Kommunikatorn. Dock förbehåller sig kyrkokansliet
rätten att införa en fast avgift för användande, och/eller en löpande avgift för nyttjande av tjänsten.
Vid ett eventuellt införande av avgift för Kommunikatorn kommer kyrkokansliet att eftersträva en
kostnadsbild som ligger lägre än de alternativ som erbjuds från kommersiella aktörer på marknaden.
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Enheten skall säkerställa att personuppgiftslagen efterlevs, och att de personuppgifter som
hämtas via Kommunikatorn ej missbrukas.
Enheten skall säkerställa att otillbörligt nyttjande av Kommunikatorn förhindras genom att
o skydda lösenordet
o säkerställa att den dator där tjänsten används inte lämnas obevakad
En person på enheten utses som ansvarig. I ansökan fyller enheten i denna persons
användarnamn. Denna person har ett särskilt ansvar för att reglerna för Kommunikatorn skall
följas.
Enheten accepterar att kvaliteten på data i Kommunikatorns tjänst för personuppgifter är
densamma som datakvaliteten i det centrala tillhörighetsregistret. Kyrkokansliet kan ej ställas
till svars för eventuella fel i data som lämnas ut via tjänsten.
Enheten accepterar att endast uppgifter som användaren är behörig för får hämtas via tjänsten.
Uppgifter om skyddade personer lämnas inte ut.
Vid missbruk av Kommunikatorn upphör rätten till användande.
Enheten accepterar att all användning av tjänsten loggas.
Enheten ansvarar för att användare känner till regelverk för loggning och hantering av
personuppgifter.
Enheten accepterar att Svenska kyrkans nationella nivå har rätt att genomföra en IT-revision
av de applikationer hos enheten som använder Kommunikatorns tjänst för personuppgifter.

Gällande hantering av skyddad personuppgift finns information att läsa i dokumentet Arbetsflöden
och sammanfattande regelverk för kyrkobokföring som återfinns på Kboks hemsida,
http://internwww.svenskakyrkan.se/kbok/.

Övriga rekommendationer
Data som hämtats från Kommunikatorn är aktuell vid det tillfälle som uppgiften lämnas ut. Om den
anslutande enheten bevarar/lagrar uppgiften efter det att den behandlats är uppgiften snart inaktuell.
Kyrkokansliet avråder därmed från en lokal lagring av uppgifter som hämtats via Kommunikatorns
tjänst för personuppgifter, i de fall en sådan lagring inte är nödvändig.
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