Integritetspolicy

Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige, org. nr 252002–8776 är ett registrerat
trossamfund och behandlar personuppgifter om många människor. Din integritet är
viktig för oss och vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina
personuppgifter till oss.
Medlemmar
Som medlem hos oss är du en del av en församling. Kyrkan erbjuder bland annat
dop, konfirmationer, vigslar och begravningar, håller gudstjänster, utdelar helgelser,
främjar troslivet. Kyrkan ordnar också aktiviteter som ungdomsgrupper,
medlemsträffar, gemensamma resor.
Personuppgifter
För medlemmar behandlar vi bland annat namn, kontaktuppgifter, personnummer,
civilstånd, tillhörighetsuppgifter, registreringsorsak.
För vårdnadshavare vars barn är medlem behandlar vi uppgifter om namn,
personnummer, kontaktuppgifter, civilstånd, tillhörighetsuppgifter.
I samband med begravning behandlar vi relationspersonens namn, kontaktuppgifter
och information om vilken typ av anknytning personen hade med den bortgångna.
Vi behandlar personuppgifter om personer som inte är aktiva medlemmar av skäl
som hänför sig till kommunikation, att ha underlag för att rapportera statistik i
samband med ansökan av bidrag eller kontroll av underlaget för bidrag.
Laglig grund för behandlingen av personuppgifter
Vi har skyldigheter bland annat att föra register över vilka som tillhör Ungerska
Protestantiska Samfundet i Sverige.
Vi behandlar personnummer för att kunna administrera uttagandet av kyrkoavgiften.
Vi måste även behandla dina och i vissa fall dina familjemedlemmars personuppgifter
inför, under och efter utförandet av kyrkliga handlingar, exempelvis för att kunna
hantera administration kring konfirmation, dop, vigsel och begravning.
Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig som
medlem.

Lagring av dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter enligt lagen (GDPR) under tiden som vi har ettbehov för
att ha tillgång till dina uppgifter. Samfundet är skyldig att registrera och arkivera
handlingar, tex dopregistret.
Utlämning av dina personuppgifter
Personnummer och tillhörighetsuppgifter lämnas ut till Skatteverket för debitering
och redovisning av avgifter från medlemmar.
Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige har personuppgiftsbiträdesavtal med Andrea
K Redovisning.
Säkerhet
Samfundet vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att
skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring ellerförstörelse.
Dina rättigheter
Du kan kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt attklaga till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Läs mer på datainspektionen.se
Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig i samfundet är ordföranden. Vid frågor om vår hantering av dina
uppgifter kontakta oss via e-mail fofelugyelo@keve.se
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