
Policy för Bergsbyns EFS behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas av föreningens styrelse.
Uppgifter vilka som ingår i styrelsen finns på denna länk.
www.bergsbykyrkan.se/styrelsen.php

Av styrelsen utsedd registeransvarig
Ingemar Högberg, 070-639 07 91

Personuppgifter som föreningen behandlar
Uppgifterna finns i föreningens ...

Medlems
register

Register över
förtroende

valda

Listor ansvars-
grupp och

medlemmar

Anmälan till
barnkörer

och scouter

Anmälan till
babysång

Namn X X X X X
Adress X X X
Telefonnummer X X X X X
E-postadress X X X X
Personnummer X X
Eventuell allergi X

Så behandlas uppgifterna

I pärmar och på datorer som registeransvarig utsedd av styrelsen ansvarar för. 

På föreningens hemsida finns efter personlig inloggning medlemslista, ansvarsgruppslista 

och på ”mina sidor” kan medlem se och ändra sina egna uppgifter. 

Personnummer används för att söka adresser till medlemmar som flyttat utan att meddela 

detta och för att registrera föreningens medlemmar hos EFS-riks.

E-postadresserna har medlemmarna uppgett själva, vilket vi anser fullt jämförbart med ett 

skriftligt samtycke. Dessa används för inloggning och utskick av kallelser, styrelseprotokoll 

och viktig information.

Lista över förtroendevalda, styrelse och utskott, finns på föreningens hemsida efter 

inloggning och publikt finns endast styrelsen.

Registeransvarig ser fortlöpande till att uppgifterna är uppdaterade och uppgifterna i registren

används enbart för internt bruk och EFS-riks. 

Personuppgifter från anmälan till barnaktiviteter används för att söka aktivitetsstöd hos 

kommunen och vid samverkan med studieförbundet Sensus. När, i vilken lokal och i vilken 

aktivitet varje barn deltagit rapporteras också.

När det gäller folkbildning så samarbetar vi med studieförbund, för närvarande Sensus och 

delar då personuppgifter med dem.

Styrelsen har säkerställt att personuppgifter i föreningens register inte sprids till obehöriga.

Registeransvarig fakturerar medlemsavgifterna.

Så länge sparas uppgifterna

Personuppgifter om medlem som begärt utträde eller avlidit sparas i medlemsregistret tills 

den årliga statistiken till EFS-riks är inskickad och därefter tas de bort. Register som tillhör 

barnaktiviteter sparas hela läsåret (ht + vt) och tills aktivitetsstöd är sökt.


