
Integritetspolicy för Norrahammars Frikyrkoförsamlings Ungdom 
(Slättenkyrkans Ungdom) 
Slättenkyrkans ungdom, 826001-6822, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
personuppgifter som görs inom vår organisation. Vi värnar om din personliga integritet och vår 
målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. 
Kontaktuppgifter till Slättenkyrkans ungdom: 
GDPR-ansvarig  
Spånhultsvägen 2 
562 30 Norrahammar 
Tel : 036-603 49 
info@slattenkyrkan.se 
 

Vilka personuppgifter som behandlas 
Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk 
person. 
Slättenkyrkans ungdom behandlar personuppgifter för följande ändamål: 
- avtal eller andra överenskommelser 
- medlemskap i Svenska Alliansmissionens Ungdom 
- medlemskap i Equmenia 
- deltagarlistor för arrangemang 
- kontaktlistor för kommunikation 
- bilder för marknadsföring 
Uppgifterna består primärt av namn, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer samt 
kön. Andra uppgifter som kan förekomma är t.ex. bilder, kontouppgifter och anhöriguppgifter. 
 

Laglig grund 
Slättenkyrkans ungdom behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning: 
1) Vår behandling av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtal och för att 
fullgöra våra rättsliga skyldigheter som följer av lag. 
2) Vi behandlar personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t.ex. ett intresse av att 
kunna kommunicera med de registrerade. 
3) Vi behandlar även personuppgifter inom ramen för berättigad verksamhet med lämpliga 
skyddsåtgärder med syftning till att vi är en förening som har ett religiöst syfte. Behandlingen rör då 
SKU:s medlemmar eller tidigare medlemmar eller personer som på grund av SKU:s ändamål har 
regelbunden kontakt med oss. 
4) Behandling av personuppgifter görs även med stöd av samtycke. Gäller det barn under 16 år görs 
det med stöd av vårdnadshavares samtycke. 
 

Utlämnande av personuppgifterna 
Vi kan behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av. 
Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utan att ha lämnat information om det. 
 

Lagring av personuppgifter 
Personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera avtal, så länge 
medlemskap föreligger eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. 
 

Ändamålsbegränsning 
När personuppgifter samlas in ska ändamålet med uppgifterna vara tydlig för de registrerade. 
Används uppgifterna till något annat ändamål än det ursprungliga ska den registrerade informeras, 



med undantag för om ändamålet är arkivering av allmänt intresse, statistiska ändamål samt 
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål. 
 

Dina rättigheter 
Du har följande rättigheter enligt dataskyddsförordningen: 

 Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om din 
personuppgiftsbehandling. 

 Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. 
 Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana 

uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka 
samtycket och motsätter dig behandlingen. 

 Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, 
exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. 

 Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en 
personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv 
tillhandahållit oss. 

 Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd 
av en intresseavvägning. 

 
Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter hittar 
du längst upp i denna policy. En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom lagstadgad 
tidsperiod. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med 
dataskyddsförordningen har du rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet. 


