Bakgrund till avtal om Kommunikatorn
Den så kallade Kommunikatorn är en tjänst för att tillgängliggöra information från kyrkans centrala
system för nyttjande i andra IT-system inom kyrkan. Bland annat kan man via Kommunikatorn få
uppgifter om behörigheter från det gemensamma behörighetssystemet och personuppgifter som
namn och aktuell adress från kyrkobokföringsregistren.
Detta dokumentpaket reglerar förhållandet:
-

dels mellan kyrkostyrelsen och den leverantör som skapat en applikation eller ett system
som hämtar uppgifter och
dels mellan kyrkostyrelsen och den kyrkliga enhet som använder informationen som hämtas

I relation till leverantören klargörs vilka krav som ställs på systemet för att det ska få ansluta till de
system kyrkostyrelsen ansvarar för. Detta gäller till exempel minimikrav på säkerheten i systemet och
på loggning i systemet. Leverantören åtar sig att säkerställa att systemet följer dessa krav. Detta görs
en gång för varje system, även om systemet används av flera enheter.
I relation till den kyrkliga enhet som nyttjar informationen klargörs vilka krav som ställs på den som
har register som uppdateras med uppgifter från kommunikatorn. Här redovisar enheten vem som är
ansvarig för hämtandet av uppgifter och man åtar sig att följa gällande regelverk och ger rätt till
kyrkostyrelsen att vid behov kontrollera detta. Detta görs för varje enhet som hämtar uppgifter från
kommunikatorn. Leverantören ansvarar för att enheten får materialet.
I dokumentpaketet ingår också en mall för ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal som bör
upprättas mellan den kyrkliga enhet som uppdaterar sina register med uppgifter från
kommunikatorn och den leverantör som biträder enheten att göra detta genom att i praktiken
genomföra hämtning av uppgifter och uppdatering av registren. Att det finns ett sådant avtal är ett
krav i Personuppgiftslagen som ställs på den personuppgiftsansvarige, det vill säga ansvarig i den
kyrkliga enhet vars register uppdateras. Ett sådant avtal kan ha tecknats redan när leverantörsavtalet
tecknades med leverantören men annars bör det göras nu.
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