
Allmän information om hantering av personuppgifter  
ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla hanterar ett antal personuppgifter gällande våra medlemmar i enlighet med 
dataskyddslagstiftningen General Data Protecition Regulation. Ansvarig för hanteringen av personuppgifter är riksföreningens 
styrelse. 

Inom ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla samlar aldrig in information om medlemmar utan samtycke. ÖPPEN KYRKA – en kyrka för 
alla använder Membit för administration. Medlemmar kan själva logga in där för att se vilken information som finns sparad om 
dem och uppdatera sina uppgifter. Information om hur en loggar in på Membit finns på fakturan för medlemsavgift. Medlemmar 
kan också vända sig till medlemsansvarig på info@oppenkyrka.se för frågor om medlemsregister och personuppgifter.  

Enligt lagen (GDPR) har personer vars personuppgifter behandlas rätt att: 

• få tillgång till sina personuppgifter 
• få felaktiga personuppgifter rättade 
• få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga 
• få veta hur länge ni kommer att lagra personuppgifterna 
• lämna in klagomål till Datainspektionen. 

Tillgång till personuppgifter 
Styrelsen för riksorganisationen samt styrelsen i den stiftsförening som medlemmen tillhör har tillgång till de personuppgifter 
som lagras. Utöver detta kan personer utanför styrelserna få tillgång till relevanta personuppgifter om det krävs för fullgöra 
uppgifter inom organisationen. Organisationen använder tjänster från Membit, Google, Wordpress samt Oderland webbhotell AB 
för lagring av olika personuppgifter. I behandlingslistan finns information om vilka personuppgifter som lagras var. 

Radering av personuppgifter 
Samtliga personuppgifter raderas omgående vid inaktualitet eller irrelevans. Vissa personuppgifter kan efter en 
intresseavvägning komma att sparas. Detta gäller särskilt protokollsantecknade personuppgifter så som namn och sändande organ 
för att säkerställa framtida tillgång till rättvisande protokoll. Personuppgifter i medlemsregistret Membit raderas då medlemskap 
avslutas aktivt av medlemmen själv alternativt då medlemskap förfaller vid två obetalda medlemsavgifter. 
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Lista över behandling av personuppgifter för ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla 

Sammanhang Uppgift Lagring Anledning Rättslig grund

Medlemskap För- och efternamn, 
medlemsnummer  

Membit Identifikation Samtycke

Användarnamn samt 
lösenord

Membit Möjlighet för medlem att själv 
kontrollera samt rätta sina 
personuppgifter

Samtycke

Fysisk adress Membit Identifikation, administration 
av räkningar samt 
medlemskommunikation

Samtycke

Epost-adress, 
telefonnummer

Membit Medlemskommunikation Samtycke

Årsmöten och 
andra arrangemang

Namn Google *, utskick till 
medlemmar *, fysisk 
utskrift 

Säkerställande av stadgeenliga 
förhandlingar samt protokoll

Samtycke,  
Intresseavvägnin
g

Ev. matpreferenser 
samt  allergier

Google *  
(efter ett aktivt samtycke 
kan dessa personuppgifter 
delas med eventuell 
cateringfirma eller 
liknande)

Matservering samt planering av 
arrangemang

Samtycke

Kandidatur i 
kyrkoval

Personnummer Kandidatförsäkringsblanket
t

Kandidatförsäkran som skickas 
till Svenska kyrkan

Samtycke



* Lagringen innebär att servrar utanför EU kan användas. Tjänsteleverantörerna har avtal och policyer i enlighet med GDPR.

Förtroendeuppdrag 
inom föreningen

Namn Wordpress*, Oderland 
webbhotell AB *, Google

Intern och extern information Intresseavvägnin
g

Kontaktuppgifter Wordpress*, Oderland 
webbhotell AB *, Google

Intern och extern information Samtycke

Personnummer Fysiskt protokoll med kopia 
till extern organisation

Identifikation gentemot externa 
organisationer kräver detta 
( tex banken).

Samtycke

Epost T ex. Namn, 
epostadress, fysisk 
adress, telefonnummer

ODERLAND webbhotell AB * Mottagande av epost. 

Epost innehållandes 
personuppgifter sparas till dess 
ärendet är färdigbehandlat. 

Om medlemmar av någon 
anledning tar kontakt via epost 
och själv skriver 
personuppgifter i sitt brev 
överförs uppgifterna snarast 
över till andra system i enlighet 
med denna lista. 

Samtycke


