Dataskyddsbeskrivning för Förbundet Kyrkans Ungdom r.f.
medlemsregister
Denna dataskyddsbeskrivning förklarar hur vi samlar in och använder information om
våra medlemmar, och hur vi skyddar våra medlemmars integritet. Denna
dataskyddsbeskrivning beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom
ramen för samtlig verksamhet inom Förbundet Kyrkans Ungdom r.f. och är i linje
med artikel 13 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.
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Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden
Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens
verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas
rättigheter och skyldigheter.
Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och
artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter som t.ex.
församlingstillhörlighet). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i
föreningslagen och bokföringslagen.
Registrets normala informationskällor
Vi samlar in personuppgifter vid ansökan om medlemskap, anmälningar och i
samband med evenemang eller kampanjer där du har delgett dina uppgifter.
Registrets informationsinnehåll

Följande uppgifter om de registrerade kan behandlas i registret:
● Personens namn, födelsedatum.
● Kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-post).
● Uppgifter som lämnats i samband med anmälningar: t.ex. födelsedatum, ort
och församlingstillhörighet.
● Information som rör betalningar, köphistorik, kontaktförfrågningar, uppgifter
som lämnats i samband med kampanjer, enkäter och undersökningar.
● Tillstånd, medgivanden och förbud givna av användaren.
● Andra uppgifter som samlats in med användarens specifika godkännande.
Mottagare av personuppgifterna
Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, medlemssekreterare, kassör
och bokförare. Uppgifterna är även tillgängliga för anställda vid Förbundet Kyrkans
Ungdom r.f. och de lokalkretsar som står under förbundet. Dina personuppgifter kan
även överlåtas till våra underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den mån
de deltar i förverkligandet av de användningsändamål som fastställs i denna
registerbeskrivning (t.ex. adress för utskick av rundbrev).
Förbundet Kyrkans Ungdom r.f. förpliktar våra underleverantörer att hålla dina
uppgifter hemliga och att säkerställa att dataskyddet är på en tillräckligt hög nivå för
att skydda dina personuppgifter. Dina personuppgifter kan överlåtas i enlighet med
de krav som en behörig myndighet ställer samt i enlighet med de förutsättningar som
baserar sig på lag.
Lagringsperioden
Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.
Rättigheter
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och
rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att
begära radering av de uppgifter som krävs för att fortsätta som medlem (t.ex.
grunduppgifter som namn, adress och ålder) och begränsa eller invända mot
behandlingen.
Rätt till tillgång
Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig finns sparade i medlemsregistret.
Invändnings- och begränsningsrätt

Du har när som helst rätt att invända dig behandling av uppgifter som berör dig om
du upplever att vi har behandlat informationen lagstridigt eller att vi inte har rätt att
behandla uppgifter som berör dig.
Du har rätt att neka direktreklam.
Rätt till rättelse och radering
Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller bristfälliga uppgifter
kompletterade samt rätt att kräva att uppgifter som berör dig raderas ur
medlemsregistret.
Rätt till dataportabilitet
I den mån du själv har levererat uppgifter till förbundet och dessa uppgifter
behandlas med ditt medgivande eller uppdrag som grund, har du rätt att få dylika
uppgifter i huvudsak i elektronisk form samt rätt att överföra dessa uppgifter till en
annan.
Rätt att inge klagomål
Du har rätt att inge klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten om vi inte har
iakttagit den tillämpliga dataskyddsregleringen.

Överlåtelse och överföring av personuppgifter
Personuppgifter kan överlåtas till våra underleverantörer och tjänsteleverantörer
endast i den mån de deltar i förverkligandet av de användningsändamål som
fastställs i denna registerbeskrivning. Detta innebär att vi t.ex. delar dina
adressuppgifter med dem som skickar ut rundbrev och medlemstidning. Förbundet
Kyrkans Ungdom r.f. förpliktar våra underleverantörer att hålla dina uppgifter hemliga
och att säkerställa att dataskyddet är på en tillräckligt hög nivå för att skydda dina
personuppgifter.
Dina personuppgifter kan överlåtas i enlighet med de krav som en behörig
myndighet ställer samt i enlighet med de förutsättningar som baserar sig på lag.
Klagomål
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att ge klagomål till
Dataskyddsmyndigheten.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter
Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga
medlemmar. Uppgifterna som krävs är bl.a. namn, födelsetid och kontaktuppgifter.
Ifall uppgifter inte ges är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.

Principer för skydd av registret
Informationen lagras i elektroniska system som är skyddade med brandmurar,
lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar. Endast de som är i Förbundet
Kyrkans Ungdoms r.f. tjänst samt andra personer som behöver informationen för att
sköta sina uppgifter inom ramen för Förbundet Kyrkans Ungdoms förlagsverksamhet
har tillgång till registret.

