
 

Detta formulär skall makuleras när samtycket upphör! 

 

Samtycke Dataskyddsförordningen 

Förtroendevald och anställd 

Du ska bli eller har redan blivit vald för att genomföra ideella uppdrag eller anställning i 

Abrahamsbergskyrkans församling. När det gäller personer i vår verksamhet har vi laglig rätt att 

registrera och lagra personuppgifter, men inte lämna ut, sprida eller publicera utan den berördes 

samtycke.  

Nu kommer du att ha ansvar som förtroendevald/anställd i vår verksamhet eller ledning i församling. 

Därmed kommer dina personuppgifter att finnas med i protokoll, församlingsblad, inbjudningar och på 

vår hemsida. Syftet med att sprida dina personuppgifter är att deltagare, medlemmar, föräldrar, 

myndigheter mm skall kunna nå dig i din roll.  

Vi behöver ett samtycke för att ha rätt att genomföra dessa moment, även om du själv är delaktig och 

medverkar till spridningen av informationen.  

 

Dataskyddsförordningen artikel 9, punkt 2 d ger församling laglig rätt att samla in känsliga 

personuppgifter utan att behöva samtycke från den registrerade. Vi får inte lämna ut dina uppgifter till 

tredje part utan ditt samtycke.  

Vilka uppgifter ska användas? 

Personnummer används enbart för att lämna till myndigheter för att teckna församlingens firma samt 

teckna konton i bank. Ditt namn, adress, telefon och epost-adress kommer användas i våra protokoll, 

Livet, inbjudningar och på Abrahamsbergskyrkans hemsida. Det innebär att uppgifter blir offentliga i 

Sverige och i världen. Din bild kan också användas i samband med vår verksamhet, Livet och 

hemsida. Leder du predikan, kommer den att spelas in och läggas upp på vår hemsida. 

 

Hur länge gäller detta samtycke? 

När uppdraget/en upphör så upphör även detta samtycke. Du kan själv upphäva samtycket genom att 

kontakta styrelsen i församlingen och samtycket upphävs då genom ett mail eller telefonsamtal. 

 

Informationens bevarande och radering 

När samtycket upphör skall dina kontaktuppgifter omgående tas bort i Livet och på hemsidan. Om du 

är kontaktperson för myndigheter, Equmenia eller Equmeniakyrkan skall församlingen omgående 

ändra uppgifterna när samtycket upphör. 

Detta gäller inte tryckta publikationer eller protokoll som kommer att arkiveras. 

 

Undertecknad har läst och av fri vilja samtycker till att Abrahamsbergskyrkans församling får 

använda mina personuppgifter enligt ovan. 

Bromma den ÅÅÅÅMMDD 

 

_______________________________ ___________________________________ 

Namnteckning  Namnförtydligande 


