
 

Om du deltar i våra arrangemang 
Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter? 
Om du anmält dig till ett arrangemang som Svenska Kyrkans Unga i Skara stift anordnar har du också 
blivit ombedd att ange vissa uppgifter i samband med detta.  
 
Vi behandlar dina personuppgifter på följande grunder: 
 

• För att kunna planera och genomföra arrangemanget, t.ex. för att kunna boka lokaler, göra 
namnskyltar, förbereda eventuell specialkost och fakturera. Behandlingen utförs för att kunna 
uppfylla det avtal du anses ingå när du anmäler dig till arrangemanget.  
 

• Vi kan behöva hantera uppgifter om matallergi för att säkerställa att du inte serveras något du 
inte kan äta. Genom att lämna sådana uppgifter samtycker du till att vi behandlar dem, inklusive 
i vissa fall lämnar ut dem till aktuell kursgård eller restaurang/catering.  
 

• Om vi fotograferar och filmar under arrangemanget kan vi komma att publicera material där du 
finns med. Sådan publicering sker vanligtvis med ditt samtycke men kan i vissa fall publiceras 
även utan samtycke om lagen tillåter. Du kan läsa mer om detta i vår information om hur vi 
hanterar bild- och filmmaterial. 

 
• Uppgifter om nära anhörig behandlas med vårt berättigade intresse för att vi ska kunna nå den 

anhörige om något skulle hända dig under arrangemanget. Uppgifterna kommer inte att 
användas på något annat sätt. 
 

Uppgifter kan komma att delas med Svenska kyrkan Skara stift, som hjälper oss med viss administration 
kring våra arrangemang samt med Sensus i de fall de är medarrangörer. 

 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 
Personuppgifterna lämnas av den som gör anmälan.  
 
För deltagare rör det sig vanligtvis om namn, födelseår eller personnummer, telefonnummer, e-
postadress, medlemsnummer och lokalavdelning om du är medlem samt uppgift om vem som ska betala 
fakturan. Vi behandlar även uppgift om eventuell matallergi eller annan kostavvikelse.  
 
För anhörig rör det sig om namn och telefonnummer. 
 

 

Hur länge behandlar vi personuppgifterna? 
Alla personuppgifter raderas omedelbart efter arrangemanget. Fakturaunderlag sparas i 7 år efter 
räkenskapsårets slut med stöd av bokföringslagen. 



 

 

Vilka rättigheter har du? 
Svenska Kyrkans Unga i Skara stift ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om 
dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du 
även kontaktuppgifter till oss. 
 
 

 

http://skuskarastift.se/hur-vi-sparar-och-lagrar-dina-uppgifter
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