
 

 

 

 

 

Vår policy enligt den nya dataskyddsförordningen – GDPR 

 

 

GDPR står för General Data Protection Regulation, på svenska heter den nya lagen Dataskyddsförordningen.  

Lagen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL). 

Målsättningen med den nya förordningen, som gäller i hela EU, är att ge ett modernare dataskydd för individer, mer 

anpassat för den digitala utvecklingen. Bland annat skärps kraven på hur företag och organisationer får behandla dina 

personuppgifter. 

Stockaryds frikyrkoförsamling värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på 

bästa sätt. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och den lagliga grunden vilar 

främst på: att fullfölja vårt avtal, legitimt och berättigat intresse och/eller att dina personuppgifter behandlas inom det 

som kallas ”berättigad verksamhet”. 

Insamlade uppgifter används enbart för det syftet som de tagits in för; att förse dig med relevant information, för 

uppföljning, deltagarlistor m m. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre än vi behöver eller måste av lagliga skäl. 

Medlemshistorik arkiveras för statistik och för att t ex i efterhand kunna utfärda dopintyg till en tidigare medlem som 

önskar detta. 

 

Stockaryds frikyrkoförsamling är dubbelansluten till Pingst ffs och SAM. Vi lämnar medlemmars kontaktuppgifter till 

dem för att du ska få information om vårt gemensamma arbete i Sverige och världen samt för eventuella 

bidragsansökningar. 

Du har rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du anser att vår 

behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på korrekt sätt har du rätt att klaga och om de är felaktiga 

eller laglig grund saknas har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. 

Denna policy omfattar Stockaryds frikyrkoförsamling med dess verksamhetsområden.  

 

Kontaktuppgifter för information eller klagomål är: 

Stockaryds frikyrkoförsamling 

Sävsjövägen 14 

576 94  Stockaryd 

info.frikyrkan@gmail.com 

Camilla Holst, ordförande, är kontaktperson i frågor om behandling av dina personuppgifter. 

camilla.holst@holstgruppen.com 

0709-11 18 81 
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