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Centrumkyrkans behandling av personuppgifter (GDPR) 
 

Medlem i församlingen 
Du blir medlem i församlingen genom dop eller så kallat flyttbetyg från annan församling. I samband 
med medlemskapet registrerar vi dina kontaktuppgifter samt följande: datum för födelse, dop och 
medlemskap, dopförsamling, samt om du är gift med någon av församlingens medlemmar. Vi 
registrerar även om medlemskapet sker genom dop, på bekännelse eller flyttbetyg, samt vilken 
församling du i sådana fall kommer ifrån. 
 
Vi använder dina uppgifter för att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem, för att ha 
underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Pingst – fria församlingar i 
samverkan, de samfund som församlingen är en del av, samt som underlag för eventuellt flyttbetyg. 
 
Väljs eller utnämns du till en ledande post/styrelse/arbetsgrupp i församlingen eller är kontaktperson 
för en grupp kan vissa av dina kontaktuppgifter anges på församlingens webb-sida och/eller i annan 
kanal för information. 
 
Församlingen gör regelbundet en adressbok över medlemmarna och deras kontaktuppgifter inklusive 
födelsedatum. Listan distribueras enbart till medlemmar i PDF-form eller pappersform. 
 
Är du döpt i församlingen sparar vi dina uppgifter med namn, födelsedatum och datum för dopet. Du 
kan när som helst ställa frågan till församlingen om när du döptes.  
 
När du flyttar till en annan församling kan du begära att få ett flyttbetyg som du överlämnar till den 
församling som du flyttar till. När du lämnar församlingen tar vi direkt bort dig som medlem. Vi sparar 
dina uppgifter för att kunna bjuda in dig till jubileer och liknande arrangemang. Orsaken till utträdet 
(avliden/flytt/utträde) sparas också i arkivsyfte. Vill du av någon anledning bli borttagen ur arkivet 
sparas endast avpersonifierade uppgifter för församlingens statistik.  Se även avsnittet: ”Deltagare i 
församlingens verksamheter”.  
 
Deltagare i församlingens verksamheter  
Du är alltid välkommen att delta i församlingens aktiviteter, även om du inte är medlem. Det gäller för 
såväl barn och ungdomar som för vuxna. I vissa aktiviteter behöver vi registrera dina kontaktuppgifter, 
födelsedatum eller i vissa fall personnummer samt din närvaro. För minderåriga deltagare kan vi även 
be om att få information om eventuell allergi och vad vi kan göra i fall något utlöser allergin. Vidare 
kan vi be om godkännande eller nekande till bildpublicering på församlingens webbsida samt 
kontaktuppgifter till vårdnadshavare för att kunna kontakta i ärenden gällande barnet och vår 
verksamhet. 
 
Viss del av denna registrering görs för att ha underlag för statistikrapporter till de samfund som 
församlingen samarbetar med (EFK och Pingst). Dina personuppgifter kan också, med ditt 
godkännande, i vissa fall lämnas till studieförbund och kommun eller motsvarande i samband med 
ansökan om bidrag eller kontroll av bidragsunderlag. Uppgifterna ger också möjlighet att bjuda in till 
kommande verksamheter. Statistikuppgifterna är värdefulla för såväl församlingens som samfundets 
gemensamma utvärdering av verksamheten.  
 
Uppgifterna sparas så många år som krävs för att finnas tillgängliga för kontroll från bidragsgivare, för 
närvarande det år som statistiken senast rapporterats för samt tre år framåt. Därefter tas alla uppgifter 
bort.  
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När församlingen ordnar aktiviteter tillsammans med andra församlingar/föreningar kan vi komma att 
meddela dina kontaktuppgifter till den församling/förening för de som deltar i aktiviteten.  
 
Församlingen kan också anordna församlingsläger och andra arrangemang som kräver anmälan. 
Anmälningslistor för dessa samlingar kan sparas som underlag för inbjudan till nästa liknande samling 
men aldrig längre än två år. 
 
När församlingen bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för hur uppgifterna sparas. 
 
Församlingskontakt  
Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som församlingen har registrerade om dig vänder 
du dig till församlingen: 
 
Centrumkyrkan, Torggatan 4, 59897 Mariannelund  
www.centrumkyrkanmariannelund.se  
 
Kontaktuppgiftsansvarig i församlingen:  
Linda Jonzon 
linda@centrumkyrkanmariannelund.se 
Telefon: 0702-98 93 65 
Åke Bengtsson 
pastor@centrumkyrkanmariannelund.se 
Telefon: 0496-101 41 
 
	


