BLI MEDLEM/FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP
I SVENSKA KYRKANS UNGA

2021

Du kan bli medlem direkt på Medlemssidorna, www.svenskakyrkansunga.se/m-sidor.

FYLLS I AV REGISTERANSVARIG
Registrerad på Medlemssidorna
Datum
Sign

Jag vill bli medlem i Svenska Kyrkans Unga och ställer mig bakom Svenska
Kyrkans Ungas idé
"Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga
människor som vill upptäcka och dela kristen tro."
och Svenska Kyrkans Ungas syfte
"Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i
Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i
hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro
och ansvar."

* Måste alltid fyllas i om du är ny medlem.
Om du ska förnya medlemskapet räcker
det om du fyller i namn och
personnummer samt undertecknar
blanketten - om inte övriga uppgifter
ändrats såklart!

Lokalavdelningens namn *

Förnamn *

Efternamn *

Personnummer * (Om du inte har ett personnummer kontaktar du förbundskansliet)

Könsidentitet*

o Tjej o Kille o Annan
Å Å Å

Å M M D D

X

X X X

Telefon hem

Frivillig uppgift för dig som valt "Annan"

Mobil (Om du anger ett mobilnummer kan du förnya medlemskapet via SMS)

E-post (Du måste inte ange e-post men det är en förutsättning för att få ut ett lösenord från Medlemssidorna så att du kan logga in)

Telefon jobb

Hemadress *

Postnummer *

Ort *

Namnteckning *

Gärna målsmans namnteckning om du är under 13 år

Genom att du undertecknar intygar du att du har läst texten på baksidan av blanketten och godkänner att vi lagrar dina uppgifter.
VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA!
Medlemssidorna är Svenska Kyrkans
Ungas medlemsregister. Vi
använder personnummer för att
undvika att en person registrerar sig
två gånger. På Medlemssidorna kan
du själv logga in och uppdatera dina
uppgifter. Om du inte har tillgång
till en dator kan du be en ledare om
hjälp eller kontakta distriktet eller
förbundskansliet.

På Medlemssidorna kan du också se
vad som är på gång lokalt, i
distrikten och på förbundet. Du kan
anmäla dig till arrangemang och
hitta kompisar.
På din sida kan du välja om andra
medlemmar ska kunna se dig,
uppgifter är den som är utsedd till
registeransvarig och eventuella
administratörer i din lokalavdelning,
samt administratörer på distrikt och
förbund.

När dina uppgifter lagts in på
Medlemssidorna skapas ditt
medlemskort där. Du kan när som
helst under året skriva ut det från
din sida. Behöver du hjälp med det
kan du kontakta den som är
registeransvarig i din lokalavdelning.
Kortet skapas i stunden, vilket
innebär att om du ändrar ditt namn
eller byter lokalavdelning kan du
skriva ut ett nytt medlemskort med
de nya uppgifterna.

Medlemskapet är gratis!
En del lokalavdelningar tar in en
verksamhetsavgift om du deltar i
verksamheten.
Om du vill ge ett ekonomiskt stöd till
Svenska Kyrkans Unga kan du ge en
gåva.
Bankgiro 409-1419
Plusgiro 25 78 00-3
Swish 123 389 36 58

Svenska Kyrkans Unga, Västra Ågatan 16, 753 09 Uppsala l tel 018-640 640 l fax 018-640 655 l e-post unga@svenskakyrkan.se

Vi bryr oss om dina personuppgifter!
Svenska Kyrkans Unga bryr sig om dina rättigheter och din integritet. Det betyder att Svenska Kyrkans Unga
hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning General Data Protection Regulation,
(GDPR). Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse är ytterst ansvarig för behandlingen av personuppgifter i vårt
medlemsregister, Medlemssidorna. Vi vill att du som medlem vet varför och hur vi hanterar dina personuppgifter.
Därför vill vi att du läser den här texten och godkänner informationen.
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Till exempel namn,
personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och fotografier. När du blir medlem i Svenska Kyrkans Unga
samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra ditt medlemskap. Det är uppgifter om namn,
födelsedatum, kön, adress, telefonnummer, e-postadress, medlemsnummer, lokalavdelning och distrikt. När du
anmäler dig till ett av våra arrangemang som administreras på Medlemssidorna samlar vi också in uppgifter om det,
till exempel specialkost.
Svenska Kyrkans Unga använder till exempel dina personuppgifter för att kunna ta kontakt med dig om ditt
medlemskap, skicka ut information och hantera din eventuella närvaro på våra arrangemang. Svenska Kyrkans Unga
använder ytterst sällan dina personuppgifter i marknadsföringssammanhang. Meddelande via e-post, SMS och
postadress används främst i informations- eller medlemsvärvningssyfte. Vi kan också behöva dina personuppgifter för
att vi ska kunna följa lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.
Om du blir medlem genom att fylla i en medlemsblankett eller anmäler dig till ett arrangemang via någon annan blir
följden att den personen registrerar personuppgifter om dig. Personer som har möjlighet att registrera och hantera
andras personuppgifter på administratörssidan av Medlemssidorna har en viktig roll och är medvetna om sin
ställning. Dina uppgifter på medlemsblanketten måste sparas i tre år då det räknas som ditt godkännande till
medlemskap.
Ibland delar vi uppgifter med andra företag/organisationer vi samarbetar med. Vi ingår avtal för att säkerställa att
dessa behandlar uppgifter i enlighet med lagen. I samband med arrangemang kan vi dela personuppgifter för att din
tillvaro på arrangemanget ska bli så bra som möjligt, till exempel specialkostlistor till matleverantörer och
förläggningslistor till brandförsvaret. Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I
vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten kring dina uppgifter
vid all sådan hantering. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter vidare till andra leverantörer som vi inte
samarbetar med (så kallade tredje part).
Svenska Kyrkans Unga sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att fullgöra ditt medlemskap.
Uppgifterna på Medlemssidorna sparas i upp till tre år efter att ditt medlemskap har upphört. Anonymisering av
inaktuella personuppgifter sker per kalenderår. Samma personuppgift kan lagras på olika ställen för olika ändamål.
Det kan innebära att en uppgift som har raderats ur ett system där den inte längre är nödvändig, kan finnas kvar i ett
annat system där den lagras med stöd av ditt godkännande eller för ett annat ändamål där personuppgiften
fortfarande behövs.
Svenska Kyrkans Unga utvärderar löpande riskerna med vår personuppgiftsbehandling och gör nödvändiga
säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Vi utbildar vår personal i dataskyddsfrågor och informerar registeransvariga
och förtroendevalda som har tillgång till personuppgifter på Medlemssidorna. Svenska Kyrkans Unga har ett
dataskyddsombudet via e-post på dataskydd@svenskakyrkansunga.se eller via telefon på 018-640 651.
Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att
behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål. Om du vill ha information om vilka uppgifter vi
har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta. Skriv ett mejl till dataskydd@svenskakyrkansunga.se så
får du mer information om hur du gör. Den som anser att en organisation bryter mot integritetslagstiftningen
(GDPR) kan vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten. Läs mer på www.integritetsskyddsmyndigheten.se.
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