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Medlemmar i församlingen
I samband med medlemskapet registrerar vi ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter, kön samt datum för dop
och medlemskap. Vi registrerar även på vilken grund du blir medlem eller från vilken församling du kommer. Vi
använder dina uppgifter för att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem samt för att ha underlag
att rapportera statistik till Equmeniakyrkan, det samfund som församlingen är en del av.
Väljs eller utnämns du till en ledande post/styrelse/arbetsgrupp i församlingen eller är kontaktperson för
en grupp kan dina kontaktuppgifter anges på församlingens webbsida, i församlingens programblad och/eller i
annan kanal för information där den är relevant.
Om du åtar dig en ansvarsuppgift eller går med i en grupp inom församlingen kommer de uppgifter som
är av betydelse för den specifika verksamheten att hanteras inom gruppen. Det kan gälla telefonlistor för
hemgrupper eller ansvarsscheman med namn och kontaktuppgifter. Meddela valberedningen eller ansvarig
kontaktperson om du vill lämna eller byta grupp eller om du av särskild anledning behöver tas bort från
dessa listor.
Församlingen kan ta fram adresslista över medlemmar och deras kontaktuppgifter inklusive (i vissa särskilda
fall) födelsedatum. Listan kan distribueras digitalt och/eller lämnas ut i pappersform till medlemmar. Det är
dock viktigt att dessa digitala eller fysiska dokument inte sprids bland personer som inte är medlemmar.
När du flyttar till annan församling kan du begära att få ett flyttningsbetyg som du överlämnar till den
församling som du flyttar till. När du lämnar församlingen tar vi direkt bort dig som medlem och därefter gallras
dina personuppgifter bort automatiskt av vårt registerprogram Repet i enlighet med GDPR. Vi spar dina
uppgifter under en period för statistik och för att kunna bjuda in dig till jubileer och liknande arrangemang. Se
även avsnittet ”Deltagare i församlingens verksamheter”. Församlingen har även en fysisk församlingsbok där
medlemmar registrerats sedan församlingens bildande. Denna bok omfattas inte av lagen. Den finns dock
skyddad och inlåst.
Är du döpt i församlingen sparar vi dina uppgifter med personnummer, namn och datum för dopet i ett
särskilt dopregister. Du kan när som helst ställa fråga till församlingen om när du döptes. Vill du av någon
anledning bli borttagen från dopregistret meddelar du det till församlingen som då tar bort alla uppgifter
om dig utom dopdatumet, som sparas för församlingens statistik. På samma sätt sparas och hanteras
uppgifter om barnvälsignelse, vigsel och begravning.

Deltagare i församlingens verksamheter
Du är alltid välkommen att delta i församlingens aktiviteter, även om du inte är medlem. Det gäller för
såväl barn och ungdomar som för vuxna. I vissa aktiviteter behöver vi registrera dina kontaktuppgifter,
födelsedatum eller i vissa fall personnummer samt din närvaro. För yngre deltagare ber vi även ibland om
att få kontaktuppgifter till vårdnadshavaren för att kunna informera direkt till denne.
Vi gör denna registrering för att ha underlag att rapportera statistik till Equmeniakyrkan. Ditt namn och
födelsedatum kan i vissa fall lämnas till samfund, studieförbund, kommun eller motsvarande i samband
med ansökan av bidrag eller kontroll av underlaget för bidrag. Uppgifterna ger också möjlighet att bjuda
in till kommande verksamheter. Statistikuppgifterna är värdefulla för såväl församlingens som samfundets
gemensamma utvärderingar av verksamheten. Uppgifterna sparas så många år som krävs för att finnas
tillgängliga för kontroll från bidragsgivare, för närvarande det år som statistiken senast rapporterats för plus
tre år. Därefter tas alla uppgifter bort.
När församlingen ordnar aktiviteter tillsammans med andra församlingar/föreningar, kan vi meddela dina
kontaktuppgifter till den församlingen/föreningen för de som närvarar i aktiviteten.

Deltagande i arrangemang
Församlingen kan ordna församlingsläger och andra arrangemang som kräver anmälan. Anmälningslistor
för dessa samlingar sparas tills det bjuds in till nästa liknande samling men sparas inte längre än två år. När
församlingen bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för hur uppgifterna sparas.

Media
För att publicera bilder, videos eller ljudinspelningar på församlingens hemsida eller i exempelvis sociala
medier skärps nu kravet på godkännande från individen. På grund av detta har vi tagit bort många av de bilder
som funnits på hemsidan. När vi tar nya bilder kommer vi söka godkännande från varje enskild person innan vi
lägger ut dem. Om du vet att ditt ansikte synts på bild får du gärna underlätta detta arbete genom att meddela
expeditionen om du godkänner publiceringen eller inte.
Under församlingens gudstjänster spelas i allmänhet ljud in. Endast predikan publiceras på hemsidan. Övrigt
inspelat material sparas inte efter predikan har publicerats på hemsidan.

Församlingskontakt
Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som församlingen har registrerade om dig vänder du
dig till kontaktuppgiftsansvarig i församlingen.
Anton Omnell E-post: anton@imkskovde.se
Telefon: 0500-41 04 21
Meddela även ifall du misstänker att det någonstans i verksamheten kan finnas läckage av känsliga uppgifter
eller om du tycker att det finns anledning att ändra något i vår hantering av personuppgifter så att detta
kan tas upp och prövas.
Mindre förändringar av innehållet i detta dokument kommer att anslås på tavlorna i kyrkan och på hemsidan.
Om större förändringar behöver genomföras kommer medlemmar att meddelas.
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