Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina
personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Vi strävar
alltid efter att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 1
och arbetar aktivt med att öka vår transparens. Ifall du skulle ha några frågor om vår hantering
är du alltid välkommen att kontakta oss på svenskakyrkanmalmo@svenskakyrkan.se
Vad är en personuppgift
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk
person. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress och telefonnummer men
även andra uppgifter, såsom bilder där en person kan identifieras, e-postadress och IPnummer.
Vad är behandling av personuppgifter?
Med behandling menas allt vi gör med personuppgifter, som till exempel samla in, registrera,
lagra, radera eller sprida dem vidare.
Offentlighetsprincipen och arkiv
Öppenhet och transparens är viktigt för oss. Inom Svenska kyrkan gäller den inomkyrkliga
offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan och förtydligas i
Kyrkoordningen. Handlingsoffentligheten tillämpas för all kyrklig verksamhet, när det inte är
uppenbart att andra intressen väger tyngre. Det innebär att var och en har rätt att ta del av
Svenska kyrkans handlingar, vilket regleras i Kap. 53 i Kyrkoordningen. Regleringen
motsvarar i stora delar den ordning som gäller för statliga myndigheter. Svenska kyrkans
handlingar diarieförs och arkiveras i enlighet med Kap. 55 i Kyrkoordningen. Denna
personuppgiftsbehandling görs med stöd av arkivändamål av allmänt intresse. För de delar av
Svenska kyrkans verksamhet som utgör myndighetsutövning gäller i stället
offentlighetsprincipen enligt tryckfrihetsförordningen, till exempel begravningsverksamheten.

Förtroendevalda
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar bland annat ditt namn, ditt personnummer, din adress, ditt kandidatnamn, din
nomineringsgrupp, uppgift om skyddad identitet, uppgift om vilken församling du tillhör och
vilken församling du är folkbokförd i, din medlemstyp, dopuppgift, anställningsuppgifter och
uppgifter om du har eller har haft förtroendeuppdrag.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
När du kandiderar behandlas dina personuppgifter för att:
•

Kunna identifiera dig på ett säkert sätt

•

Kontrollera att du är döpt, tillhörig Svenska kyrkan, och valbar inom valområdet eller
valkretsen

•

Presentera dig i grupp- och kandidatförteckningen samt kandidatvisning på webben

I likhet med många stora organisationer och myndigheter har vi ett pågående projekt i syfte att anpassa alla
våra behandlingar till dataskyddsförordningen.
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•

Generera valsedelunderlag till tryckeri

•

Få underlag för valstatistik

När du är förtroendevald behandlar vi dina personuppgifter för att:
•

Ha en tydlig bild över vilka som är verksamma i organisationen

•

Administrera olika sammankomster, exempelvis möten

•

Kunna kommunicera med dig om ditt uppdrag

Laglig grund
Vi måste alltid ha en laglig grund för att få behandla dina personuppgifter, till exempel ditt
samtycke eller ett avtal med dig. På www.svenskakyrkan.se/personuppgifter kan du läsa mer
om de lagliga grunderna.
När du kandiderar samtycker du genom kandidatförklaringen till att vi behandlar dina
personuppgifter.
Vi har ett berättigat intresse av att behandla förtroendevaldas personuppgifter för att verkställa
Kyrkostyrelsens beslut SvKB 2014:1 om IT-systemet Kyrksam. Enligt beslutet ska Kyrksam
utgöra ett aktuellt register över Svenska kyrkans organisation, anställda, förtroendevalda och
andra aktiva.
Vi har även ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna
administrera de aktiviteter du deltar i, exempelvis möten.
Lagringstid
Vi lagrar dina personuppgifter under hela mandatperioden. Efter mandatperioden lagrar vi
dina uppgifter för bland annat statistiska ändamål och för att vid en ny kandidatur kunna
verifiera om du tidigare varit förtroendevald.
Svenska kyrkans handlingar diarieförs och arkiveras i enlighet med kap. 55 i Kyrkoordningen.
Mottagare
Vi lämnar ut dina personuppgifter till tryckeri, våra distributörer och leverantörer av ITsystem när de är personuppgiftsbiträden till oss och bundna av lämpliga avtal, samt
myndigheter när det krävs enligt lag.
Personuppgifterna kan komma att lämnas ut i enlighet med Kyrkoordningens
offentlighetsprincip, vilken framgår av kap. 53-54.
Varifrån kommer uppgifterna?
Uppgifterna hämtas huvudsakligen direkt från dig. För att säkerställa att vi har korrekta
uppgifter gör vi löpande uppdateringar via folkbokföringen.

Dina rättigheter
Rätt till tillgång
Du har alltid rätt att få veta ifall personuppgifter som rör dig håller på att behandlas. Om
behandling pågår ska du få tillgång till personuppgifterna, tillsammans med information om
bland annat:
•
•
•
•

ändamål med behandlingen
vilka kategorier av personuppgifter som behandlas
om personuppgifterna överförs till en extern mottagare
hur länge planerar att behandla dina personuppgifter

Rätt till rättelse av personuppgifter
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade utan onödigt dröjsmål. I vissa
fall kan du även ha rätt att komplettera personuppgifter som du anser vara ofullständiga.
Rätt till radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Denna rättighet gäller bland annat när:
•
•
•

dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som uppgifterna
behandlats för
du återkallat ditt samtycke till behandlingen och det inte finns någon annan rättslig grund
för behandlingen
du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för behandlingen
som väger tyngre

Rätt till begränsning av behandlingen
Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis i
följande fall:
• under den perioden du bestrider personuppgifternas korrekthet
• om behandlingen är olaglig men du önskar att behandlingen begränsas istället för att
uppgifterna raderas
• om Malmö patorat inte längre behöver uppgifterna, men du behöver uppgifterna för att
kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
• om du invänt mot behandling och väntar på en kontroll av om Malmö pastorats
berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.
Om behandlingen av dina personuppgifter begränsas kommer vi enbart att lagra dina
personuppgifter, ifall du inte har samtyckt till annat.
Rätt att flytta personuppgifter (dataportabilitet)
Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig eller som du tillhandahållit oss. Vi
kommer att lämna ut personuppgifterna i ett strukturerat format och du kan sen överföra
uppgifterna till en annan organisation om du så önskar.
Denna rätt har du bara om du samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter eller om
behandlingen baserar sig på ett avtal med Malmö pastorat.

Om behandlingen uppfyller kraven på så kallad dataportabilitet kan vi även överföra
personuppgifterna direkt till den mottagare som du vill överlämna uppgifterna till.
Rätt att göra invändningar
Malmö pastorat behandlar ibland personuppgifter på den lagliga grunden berättigat intresse.
Du har rätt att när som helst, av skäl som rör din specifika situation, göra invändningar mot
behandlingar av dina personuppgifter som grundar sig på berättigat intresse.
Rätt att dra tillbaka samtycke
Om du har samtyckt till att Malmö pastoratfår behandla dina personuppgifter har du rätt att
när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kan komma att fortsätta behandla uppgifterna i
enlighet med det ursprungliga samtycket, men vi kommer inte att uppdatera eller komplettera
uppgifterna.
Cookies
På www.svenskakyrkan.se/personuppgifter kan du läsa mer om cookies.
Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig:
Malmö pastorat
Box 346
201 23 Malmö
Telefon: 040-27 90 00
Epost: svenskakyrkan.malmo@svenskakyrkan.se
Vi har utsett ett dataskyddsombud. Om du har frågor eller klagomål och vill komma i kontakt
med dataskyddsombudet eller lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter kan du göra
det genom att mejla till: svenskakyrkan.malmo@svenskakyrkan.se
Du kommer i normalfallet att få svar inom 30 dagar från det att din begäran mottagits.
Om du inte skulle vara nöjd med hur vi hanterat din begäran har du alltid rätt att framföra
klagomål till Datainspektionen.

