
 
 

 

 

Personuppgiftspolicy för Holsby Frikyrkoförsamling 
 

Holsby Frikyrkoförsamling (nedan ”HFF” eller ”vi”) värnar om din personliga integritet och 
genom denna personuppgiftspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina 
personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och 
regler för dataskydd.  

Vem är ansvarig för dina personuppgifter? 

Holsby Frikyrkoförsamling, org.nr 827501-1412 med besöksadress Vetlandavägen 28, 574 53 
Holsbybrunn och telefonnummer 0383-500 04 är personuppgiftsansvarig för hanteringen av 
dina uppgifter i enlighet med denna policy.  

 

Vilka personuppgifter behandlar Holsby Frikyrkoförsamling? 

När du blir medlem i vår församling, deltar någon av våra samlingar eller aktiviteter eller på 
annat sätt är i kontakt med oss kommer du att lämna viss information om dig till oss. 
Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, dina kontaktuppgifter, 
kortnummer eller ditt personnummer. 

 

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter? 

All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra vår 
verksamhet samt våra åtaganden gentemot dig samt för att tillvarata våra rättigheter och 
uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal.  

 
Om du är medlem i HFF behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra det avtal som 
medlemskapet innebär: 
 

 Vi registrerar följande personuppgifter i vårt medlemsregister: namn, adress, 
kontaktuppgifter, födelsedatum, födelseort, make/makas namn samt vigselsdatum. 
Också inträdesdatum i församlingen samt eventuell dopdag lagras. Detta då det 
ligger i församlingens intresse att ha ett uppdaterat register av samtliga medlemmar. 
Uppgifter ur medlemsregistret används exempelvis vid parentation då en medlem 
har avlidit. 

 
 
Om du är anställd eller utför en tjänst mot ersättning behandlar vi följande personuppgifter 
för följande ändamål för att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på 
begäran av dig innan avtal ingås: 
 

 Vi behandlar ditt namn, användarnamn, personnummer, dina kontaktuppgifter, 
bankkonto och uppgifter om lön och förmåner i syfte att administrera 
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anställningsförhållandet såsom exempelvis genomföra löneutbetalningar. 
Behandlingen av ditt personnummer är klart motiverat med hänsyn till ändamålet 
med behandlingen dvs. att kunna administrera anställningsförhållandet och för att 
kunna lämna uppgifter till olika myndigheter såsom Skatteverket.  
 

 I samband med utvecklingssamtal kan vi komma att behandla uppgifter om 
omdömen och andra värderande upplysningar om dig, i den mån detta behövs för 
anställningsförhållandet.  
 

 
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning: 
 

 Vi behandlar dina personuppgifter, namn och kontaktuppgifter, i teamlistor och 
kontaktlistor som mailas ut eller delas ut i pappersform till församlingens 
medlemmar. Detta görs för att vår löpande verksamhet ska kunna fungera så smidigt 
som möjligt och för att skapa möjligheter att exempelvis byta städdag med en annan 
medlem. 
 

 Om du är medlem i HFF, behandlar vi och Svenska Alliansmissionen (nedan ”SAM”) 
dina personuppgifter i SAMs centrala medlemsregister. Syftet med det centrala 
medlemsregistret är att SAM ska kunna hålla dig som är medlem i SAM-ansluten 
församling uppdaterad om vad som händer inom organisationen.  
 

 Vi behandlar också dina personuppgifter i samband med anmälningar till exempelvis 
församlingsdagar. Utöver namn och vid behov kontaktuppgifter registreras också 
eventuella allergier. Information om allergier och sjukdomar är klassificerad som 
extra känslig information och behandlas endast för att kunna genomföra trygga 
aktivitet för samtliga deltagare.  I det fallet att personuppgifter delas med externa 
aktörer tecknas personuppgiftbiträdesavtal med dessa. Den som agerar som 
personuppgiftsbiträde har då ingen rätt att använda personuppgifterna på annat vis 
än vad personuppgiftbiträdesavtalet ger rätt till.  
 

 Vi behandlar personuppgifter gällande minderåriga deltagare i församlingens olika 
barn- och ungdomsverksamheter samt vid behov också deras vårdnadshavares 
uppgifter. Syftet med behandlingen är att kunna erbjuda trygga verksamheter där 
deltagarna är försäkrade. Personuppgifterna utgör också en grund i bidrags-
ansökningar som HFF gör till SAU, Pingst Ung och Vetlanda kommun för att ge 
ekonomiska förutsättningar för verksamheten.  
 

 Vi publicerar namn, kontaktuppgifter samt eventuellt också bild på anställda i 
församlingen samt medlemmar i församlingsledningen på församlingens hemsida. 
Syftet med behandlingen är att församlingsmedlemmar och övriga intresserade ska 
få information om vem eller vilka de kan vända sig till i olika frågor. 
 

  Vi publicerar ljudfiler med predikningar från församlingens gudstjänster på 
församlingens hemsida. Syftet med inspelningarna och publiceringen av ljudfilerna är 
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att sprida Guds ord och undervisningen i församlingen även till dem som inte har haft 
möjlighet att själv besöka gudstjänsten.  
 

 

För följande ändamål behandlar vi följande personuppgifter om du har lämnat samtycke till 
det: 

 Vi behandlar bilder på minderåriga (under 16 år) samt publicering på sociala medier 
och hemsida med stöd av samtycke. Samtycke lämnas på separat blankett.  
 

För att fullgöra rättsliga förpliktelser:  

 Vi behandlar även dina uppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att följa 
tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser 
som åvilar HFF. Till exempel sparar vi uppgifter om betalningar som du har gjort till 
församlingen i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag. 

 

För historiska forskningsändamål:  

 I församlingens matrikelbok sparas uppgifter om samtliga medlemmar i församlingen, 
så väl nuvarande medlemmar som avlidna och personer som har valt att lämna 
församlingen. Detta görs för att möjliggöra forskning i församlingens historia. En 
person som väljer att lämna församlingen har rätt begära att få sina uppgifter i 
matrikelboken anonymiserade.  Matrikelboken sparas så länge församlingen 
fortlever. 

 

 
Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? 

Som utgångspunkt behandlas dina uppgifter endast av HFF. När vi delar uppgifter med 
externa aktörer såsom Svenska Alliansmissionen är de personuppgiftsbiträde till oss vilket 
innebär att bolaget behandlar dina uppgifter för vår räkning. Vi delar även uppgifter med 
andra aktörer som är våra personuppgiftsbiträden t.ex. leverantörer som vi anlitar för 
datalagring eller annan datahantering, betalningstjänster, distribution av varor eller 
information, tryck eller marknadsföring. Personuppgiftsbiträdet har ingen egen rätt att 
använda eventuella personuppgifter och HFF ingår biträdesavtal med leverantören. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för 
att skydda de personuppgifter som behandlas. Våra anställda och förtroendevalda har strikta 
instruktioner att hantera all information i enlighet med lagar, regler och gällande 
tystnadsplikt. Medlemsregister, bokföring och dylikt lagras i ett låst arkiv dit enbart de 
personer som behöver tillgång till uppgifterna har tillträde. 



 
 

 4 / 5 
 

Vi och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom 
EES. I de fall informationen behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande 
dataskyddslagstiftning. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  

Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina 
personuppgifter sparar HFF dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina 
uppgifter längre än vad vid har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant 
lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från 
nationella samarbetsorgan. Nedan har vi listat några exempel på hur länge vi sparar dina 
personuppgifter. 

 Är du medlem i vår församling sparas dina personuppgifter i vår medlemsmatrikel så 
länge som medlemskapet fortlöper.  

 Deltagarförteckningar i barn- och ungdomsverksamheten sparas i 7 år (lika 
bokföringslagens krav) för det fall att kommun eller annan myndighet väljer att 
genomföra en revision avseende bidragsunderlag. 

 Årsmötes- och styrelseprotokoll med däri angivna personuppgifter sparas så länge 
församlingen fortlever.  

 Om du särskilt har begärt att få information från församlingen via e-post kommer vi 
att spara dessa personuppgifter tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta 
dig. 

 För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning 
information som krävs enligt sådan lag om betalningar och dylikt från dig i sju år.  

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att 
göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. 

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter? 

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om 
vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina 
personuppgifter. 

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina 
personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa 
förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt 
använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan 
personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har också rätt att inge klagomål till 
Integritetsskyddsmyndighet (tidigare Datainspektionen) eller annan behörig 
tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. 

I det fallet att du har lämnat ett samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du när 
som helst välja att återkalla hela eller delar av detta samtycke. Återkallelsen av ditt samtycke 
får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen 
ägde rum.  

 
Du behöver aldrig lämna dina personuppgifter till Holsby Frikyrkoförsamling men för det fall 
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du inte gör det kan du inte bli medlem i församlingen och din möjlighet att delta i 
församlingens verksamhet utöver gudstjänster blir begränsad. För minderåriga, under 16 år, 
deltagare i församlingens verksamhet krävs att vi behandlar personuppgifter av försäkrings- 
och säkerhetsskäl. Den som invänder mot detta kan sålunda inte delta i verksamheten.  

Kontaktinformation 

Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka brev till oss på adressen Holsby 
Frikyrkoförsamling, Vetlandavägen 28, 574 53 Holsbybrunn. Har du frågor om kring vår 
hantering av personuppgifter är du även välkommen att kontakta oss per telefon 0383-500 
04 och uppge att du söker vår dataskyddsansvarige.  

 
______________________ 

 
Denna integritetspolicy fastställdes av Holsby Frikyrkoförsamling 2019-04-02. 

 

 

 


