
  

Personuppgiftspolicy Home Church 

För behandling av personuppgifter i Home Church 181021  

Rent juridiskt heter vi som församling fortfarande ”Pingstförsamlingen i Forshaga”. 
Förutom i #1 kallas dock församlingen i detta dokument för ”Home Church” då detta i allt 
syfte utom rent juridiskt är vårt namn sedan en tid tillbaka. 

#1 Personuppgiftsansvarig är: 

Pingstförsamlingen i Forshaga, org 873200-0313 

Geijersgatan 24B, 66730, Tel 054870924 

#2 Följande kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter används: 

1. Medlemmars personuppgifter 

2. Anställdas personuppgifter 

3. Associerade vänner/deltagare i Församlingens verksamhet 

#3 Laglig grund 

Samtycke och att fullgöra våra olika juridiska avtal, legitimt och berättigat intresse och/
eller att medlem/anställdas personuppgifter behandlas inom det som kallas ”berättigad 
verksamhet”. 

#4 Uppgifter om personuppgifter lämnas ut till den registrerade inom en månad ifall denne 
begär detta.  Kan ges i form av pappersutdrag eller kopia till eget inlämnat USB minne. 

#5 Allmänna säkerhetsrutiner 

a. Medlemsregister förvaras på därtill avsett usb-minne som skyddas med lösenord vid 
inloggning. Extra usb-minne kan användas som säkerhetskopia. Alla kopior sparas inlåsta 
på expeditionen och är ej inkopplade till dator utom just då de används. 

b. Övriga listor som används kortvarigt i verksamheten där personuppgifter kan förekomma 
finns på anställdas datorer som skyddas genom inloggning med lösenord. I de fall de dras 
ut på papper handhas de av de för det tillfälliga ändamålet utsedda personer som sedan 
förstör listorna. 

c. Styrelsen administrerar anställdas personuppgifter som finns på datorer med 
lösenordsinloggning samt papper som hålls inlåsta. 

d. Personer som har tillgång till personuppgifterna i medlemsregistret är styrelsen och 
pastorer. 

#6  Personuppgifter behålls enbart så länge som de behövs för ovan nämnda laglig berättigad 
verksamhet varvid de sedan tas bort. Personuppgifter på personer som under längre tid ej 
har kontakt med verksamheten tas också bort. Uppgifter som av medlem på egen begäran 



önskar skall tas bort raderas. Detta såvida de inte krävs på annan laglig grund för att 
Församlingen ska kunna fullgöra avtal, kontrakt, myndighetskrav eller är en del i 
berättigad verksamhet som fortsättningsvis behövs etc. Uppgifter ur medlemsregistret kan 
också tas bort vid uteslutning ur församlingen. 

#7 Personuppgifter, i de fall de behövs, för den som deltar i församlingens aktiviteter men 
inte är medlem hanteras under samma policy och säkerhet som ovan angetts. Detta efter 
att samtycke getts eller om det är en del i berättigad verksamhet. 

#8 Som en del i den berättigade verksamheten inom församlingen kan medlemmars 
kontaktuppgifter lämnas dit vid behov för att du ska få information om vårt gemensamma 
arbete i Sverige och i världen.  I de fall samverkan sker kring specifika tjänster, som ex. 
försäkringar, pensioner, biståndsprojekt eller dyl., behandlas personuppgifter för att 
fullgöra avtalet. 

#9 Underlag för registrering i medlemsregister (även kallad Matrikel) 

a.  Ur stadgarna: 

”§3 Medlemskap 

Församlingen tar emot som medlem den som bekänner sig tro på Jesus Kristus som Herre 
och Frälsare och genom något av följande sätt: 

• Dop på bekännelse av tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare (så kallat 
troendedop)  

eller 

• Bekännelse i kombination med eget intygande eller dopattest om troendedop  

eller 

• Flyttningsbetyg, med intyg om troendedop, från annan församling. 

Beslut om nytt medlemskap fattas av församlingstjänarna.  

Medlemskap i församlingen upphör: 

• När flyttningsbetyg på medlems begäran utfärdats till annan församling 

eller 

• När medlem på egen begäran vill utträda ur församlingen 

Församlingen kan utesluta medlem som i tro och livsföring klart tar avstånd från 
församlingens trosuppfattning och uppgift eller på annat sätt splittrar eller skadar 
församlingen. Beslut om uteslutning fattas av församlingstjänarna. 

Församlingen ska informeras om förändringar i medlemskap. Församlingstjänarna ansvarar 
för att föra förteckning över församlingens medlemmar. ” 

b. Ändamål för registrering  

1. Möjlighet för församlingen att enligt Bibeln (som är organisationens rättesnöre), stadgar 
och lagar kunna, gentemot den enskilde, fullgöra de åtaganden som dessa dokument 
föreskriver. 

2. För att fullgöra sin uppgift som styrelse behöver styrelsen ha kunskap om vilka 
medlemmar som församlingen består av. 



3. Att i löpande verksamhet kunna kontakta individer eller grupper för de i organisationen 
pågående aktiviteterna. Med detta menas också att dellistor/register/mail/brev etc som 
kan skapas utanför medlemsregistret. 

4. Att vid flytt kunna erbjuda uppgifter om dopintyg som oftast är grunden för flytt av 
medlemskap till annan församling.  

5. Att kontakta och inhämta uppgifter för anmälan till olika aktiviteter samt behandling av 
dessa uppgifter före, under och efter att aktiviteten avslutats. Detta för att aktiviteten 
skall kunna genomföras organisatoriskt. 

(Dessa uppgifter behandlas oftast alltid i egna register/listor/mail etc skilda från 
medlemsregistret) 

6. Att i förekommande fall få använda personuppgifterna i våra kommunikationssystem. Ex 
Epost, (även tredjepartsbehandling av data), mobiler, servrar, brevutskick etc. 

7. Att för anställd personal få lagra och använda delar av dessa uppgifter lokalt i 
arbetsdatorer för att i arbetet upprätta ovanstående olika listor och register. 

8. Att via Församlingens hemsidor och annan webbaserad verksamhet i tillämpliga fall under 
kalendrar och veckoannonser använda personuppgifter för medverkande osv. 

#10 Kontaktperson i frågor som rör behandlingen av personuppgifter: 

  Stephan Ärlebrandt (Pastor), stephan@homechurch.se 

Personuppgiftspolicy 2 

Komplement till PuP1. 

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, som är en ny EU-
förordning. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Bland annat skärps kraven på 
hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter. Detta är en positiv förändring. 
För oss i Home Church är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina 
personuppgifter, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. 

Home Church värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina 
personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig 
lagstiftning och den lagliga grunden vilar främst på: Samtycke och att fullgöra vårt avtal, 
legitimt och berättigat intresse och/eller att dina personuppgifter behandlas inom det som 
kallas ”berättigad verksamhet”. 

 I Home Church behandlar vi dina personuppgifter utifrån dessa grunder. Det kan ske på olika 
sätt såsom ex. när du blir medlem, att du anmäler dig till ett läger eller en kurs hos oss eller när 
du ger en gåva på olika sätt. Uppgifterna används enbart för det syftet för vilket de tagits in. Att 
förse dig med relevant information, för uppföljning m.m. Vi lagrar inte heller personuppgifter 
längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl. Medlemshistorik arkiveras för statistik och 
för att ex. i efterhand kunna utfärda dopintyg till en tidigare medlem som önskar detta. 

Home Church är en del av en nationell församlingsrörelse/samfund. Efter överenskommelse inom 
församlingen kan medlemmars kontaktuppgifter lämnas dit för att du ska få information om vårt 
gemensamma arbete i Sverige och i världen.  I de fall samverkan sker kring specifika tjänster, 
ex. försäkringar, pensioner, biståndsprojekt behandlas personuppgifter för att fullgöra avtalet. 

mailto:stephan@homechurch.se


 Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut 
till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Home Church räkning. 

 Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar 
om dig. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt sätt har 
du en rätt att klaga och om de är felaktiga eller laglig grund saknas begära att personuppgifterna 
rättas, blockeras eller raderas. 

Som medlem i Home Church finns du givetvis med i ett större sammanhang än enbart det 
juridiska. Genom ditt dop och församlingens bejakande så blev du upptagen som en medlem i 
Kristi kropp med allt vad det innebär, och som en Jesu lärjunge i Guds församling. Detta går 
långt utöver de juridiska frågor som församlingen som förening har att förhålla oss till. Men för 
att vi nu ska både som förening men även som en Guds församling kunna fungera i praktiken, och 
även uppfylla de juridiska kraven så behöver vi ett förnyat samtycke till att vi får behandla dina 
personuppgifter. Det innebär att vi behöver ett samtycke till att du är registrerad i framför allt 
vårt medlemsregister men även i våra övriga insamlade listor som vi just nu har.  

Och har vi inte till församlingens årsmöte i slutet av mars 2019 fått något aktivt samtycke från 
dig så kommer vi att stryka dig ur våra register/listor/matrikel då vi inte kan se att vi har laglig 
rätt att behandla dina personuppgifter utan detta förnyade samtycke. 

Om du eventuellt inte vill finnas i dessa register och då framförallt den medlemsmatrikel som vi 
har så betyder det inte att ditt dop ogiltigförklaras eller så, men ur juridisk synpunkt är du inte 
en medlem i föreningen Home Church (Pingstförsamlingen i Forshaga) längre. Rent praktiskt 
kommer vi då att skriva ut ett dopintyg som vi skickar till dig som du har med dig om du senare 
vill gå in i församlingen igen, här eller någon annanstans. Vi kommer inte att ha kvar dessa 
uppgifter om dig någon längre tid i våra register eftersom vi inte längre har laglig rätt att spara 
dessa uppgifter. 

Kontaktperson i frågor som rör behandlingen av personuppgifter: 

 Stephan Ärlebrandt (Pastor), stephan@homechurch.se  

Personuppgiftspolicy – Frågor & Svar 

Hantering av personuppgifter för medlemmar i Home Church 

GDPR är en ny dataskyddsförordning inom EU som den 25 maj 2018 ersatte den svenska 
personuppgiftslagen PUL. Den ställer högre krav på hur företag och organisationer hanterar 
personuppgifter och ger större rättigheter till dig som individ. 

Här har vi sammanställt några frågor och svar.  

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person 
som är i livet. 



Hantering av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga 
behandlingar är insamling, registrering, organisering och lagring. 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar? 

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. 
En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett 
företag. 

Home Church ansvarar för de personuppgifter vi lagrar.  

Organisationsnummer: 87 32 00 - 0313 

Adress: Geijersgatan 24B, 66732 Forshaga 

Telefon: 054 – 87 09 24 

I vilket syfte lagrar vi dina personuppgifter?  
För att administrera ditt medlemskap lagrar vi dina personuppgifter i vår 
medlemsmatrikel.  

De personuppgifter vi lagrar är: 
• Namn 
• Personnummer 
• Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-post och telefonnummer 
• Dopdatum och senaste församling 

Så här använder vi dina personuppgifter: 
• För att administrera vårt medlemsregister 
• Vid sammanställning av olika grupper i vår verksamhet, t.ex. våra ansvarsgrupper 
• För att kontakta dig och skicka ut information 
• Om du medverkar i våra samlingar kan ditt namn pålysas i våra kommunikationskanaler 

dvs. i våra samlingar, i annonsbladet, på hemsidan och i sociala nätverk såsom Instagram 
och Facebook 

Så här länge sparar vi dina personuppgifter: 

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver för vår verksamhet. Därefter plockas de bort. 
Har du inte haft kontakt med verksamheten under en längre tid kommer uppgifterna att plockas 
bort.  

Om du inte vill finnas kvar i vårt medlemsregister plockar vi bort dina personuppgifter. Om de 
inte krävs för att församlingen ska kunna fullgöra avtal, kontrakt, myndighetskrav etc.  

Rättigheter  

Du har rätt att begära ett utdrag av de personuppgifter vi har om dig. Vi lämnar ut dessa 
uppgifter skriftligt eller på ett USB minne inom en månad.  

Mer information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida:  



https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-
registrerades-rattigheter/ 

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet? 

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen.  

För ytterligare information om GDPR  

www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/ 

Adress: E-post: Bankgiro: 138-9477 
Geijersgatan 24B info@homechurch.se  
66730 Forshaga  Swish: 1230171777 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/
http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
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