
Vår hantering av personuppgifter för dig som är med i 

Rydaholms Frikyrkas verksamhet 

 

Kontaktperson: Rickard Ellbrant tele: 073-760 65 00  

mejl: rickard@rydaholmsfrikyrka.se 

 

Ditt namn:_____________________________________ 

Ditt personnummer:______________________________ 

 

Rydaholms Frikyrka vill ge dig information om vår hantering av personuppgifter så att vi 

följder den nya datalagstiftningen GDPR. 

Som personuppgifter räknas alla uppgifter som kan identifiera en individ. Nedan hittar du 

olika områden där du beslutar om att ge samtycke till hantering av dina personuppgifter: 

(Kategorier märkta med * kräver ett samtycke.) 

 *Medlemsregister 

För att ha ett fungerande medlemsregister och för att kunna komma i kontakt med våra 

medlemmar behöver vi spara person- och kontaktuppgifter1 till de som deltar i vår 

verksamhet. 

Lagring sker i Rydaholms Frikyrkas databas samt låst dokumentskåp. 

 

Genom samtycke godkänns att vi kan ta kontakt med dig genom olika metoder, som t.ex. 

sms-grupper.  

 

 *Bilder på församlingens hemsida  

 *Bilder på föreningens och/eller församlingens sociala medier 

 *Bilder i Rydaholm Frikyrkas lokaler 

 *Bilder tryckt material (ex årsböcker, församlingsblad, affischer). 

 

 *Personuppgifter i syfte att söka bidrag för vår verksamhet (Ex Kommunbidrag). 

                                                   
1 Med kontaktuppgift menas ditt namn, adress, telefonnummer och personnummer. Här ingår också 
telefonnummer till vårdnadshavare för att kunna ta kontakt vid ex. eventuell olycka som inträffar 
under våra aktiviteter.  



Studieförbundet Bilda samlar in personuppgifter vid redovisning av verksamheter och 

studiecirklar. De uppgifterna förmedlas sedan till Folkbildningsrådet2 via Statistiska 

Centralbyrån (SCB)3. Folkbildningsrådet förmedlar statsbidrag till Studieförbundet Bilda 

som i sin tur ger bidrag/stöd till oss.  

 *Personuppgifter i syfte att söka bidrag hos Studieförbundet Bilda. 

 *Deltagarlistor till arrangemang/studiecirklar. Deltagarlistor till 

arrangemang/studiecirklar som anordnas av riksorganisationen sparas i 3 år av 

densamma, med anledning av myndigheters rätt till revision av uppgifter, då vi 

söker regionbidrag utifrån antalet deltagare på arrangemangen. Enbart 

avidentifierade uppgifter lämnas till myndigheten.  

Uppgifterna lagras i databasen. 

 

Genom att du samtycker till vår hantering av personuppgifter följer vi lagstiftningen enligt 

GDPR.  

Anser du att vi har hanterat dina personuppgifter på ett fel sätt kan du vända dig till 

Datainspektionen för att lämna ett klagomål. Du får också gärna ta kontakt med oss för att 

diskutera vad du tycker har blivit fel. 

Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter och rättelse, ändring eller radering av 

personuppgifterna. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ta då kontakt med oss. 

 

___________________________  

Ort och datum 

 

___________________________  

Underskrift  

___________________________  

Namnförtydligande  

                                                   
2Folkbildningsrådets uppgift är att fördela och följa upp statsbidrag till folkhögskolor och 
studieförbund. Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av 
riksdagen och regeringen. 
 
3 SCB är statens myndighet för statistik och har fått i uppdrag av Folkbildningsrådet att administrera 
deras deltagarregister.  


