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Om du är medlem i Svenska Kyrkans Unga i Skara 
stift 
Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter? 
Om du är medlem i Svenska Kyrkans Unga (SKU) i Skara stift behöver vi behandla vissa av dina personuppgifter.  
 
Vi behöver dina personuppgifter på följande grunder: 

• För att vi ska kunna fullgöra avtalet mellan oss – vilket inkluderar att tillhandahålla dig de tjänster och 
den medlemsvård du har rätt till, t.ex. se till att du får medlemspris på våra arrangemang och att du blir 
inbjuden till årsmöten och annat som bara är till för medlemmar.  

 
• För att skicka nyhetsbrev till dig som är medlem och som har registrerat en e-postadress. Vårt utskick 

görs på basis av vårt berättigade intresse att skicka nyheter och information om kommande aktiviteter till 
våra medlemmar. Om du inte längre vill få den här typen av utskick kan du avanmäla dig genom att 
kontakta oss. 
 

• För att kunna söka kulturstöd för ungdomsorganisationer. Behandlingen är en del i att uppfylla vårt avtal 
med dig. I samband med ansökan kan vi komma att lämna ut personuppgifter om dig till Västra 
Götalandsregionen.  

 
Vi anlitar ibland leverantörer, exempelvis av de IT-system vi använder, vilka därmed kan komma att behandla dina 
uppgifter. Vi säkerställer alltid att de leverantörer vi anlitar uppfyller dataskyddsförordningens krav. 
  

Vilka personuppgifter behandlar vi? 
Vi behandlar ditt namn, personnummer, ålder, kön, adress, vilken lokalavdelning du tillhör och eventuella foton 
som tagits på dig i verksamheten. Om du angett e-postadress och telefonnummer behandlar vi även dessa.  
  

Hur länge behandlar vi personuppgifterna? 
Medlemssidorna styrs av Svenska Kyrkans Unga på riksnivå, du kan läsa mer om hur de hanterar dina 
personuppgifter här. 
 
SKU i Skara stift sparar dina uppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev så länge du är medlem, om du inte väljer 
att avanmäla dig från utskicket. Vid avanmälan läggs du in i en lista över de som inte ska ta emot vårt nyhetsbrev, 
där du ligger kvar antingen tills du anmäler dig igen eller tills du inte längre är medlem. 
 
Uppgifter som hör samman med ansökan om kulturstöd raderas tre år efter ansökan är gjord.  
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Beroende på hur du engagerat dig i vår verksamhet kan det finnas vissa personuppgifter som sparas på andra håll, 
exempelvis foton. För mer information om detta hänvisar vi dig till respektive informationstext om våra olika 
verksamhetsdelar. 
 

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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