Kyrkans Akademikerförbunds personuppgiftspolicy
Vi informerar alla medlemmar som är eller vill bli medlemmar hos oss om vår
personuppgiftshantering, enligt personuppgiftspolicyn.
Definitioner
Med personuppgifter avses t.ex. namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och foto. Det
finns särskilt skyddsvärda personuppgifter, exempelvis facklig tillhörighet, etniskt ursprung, politiska
åsikter, religion och uppgifter om din hälsa.
Syftet
Den privata integriteten är viktig för förbundet men vi behöver behandla dina personuppgifter för att
kunna administrera ditt medlemskap, driva frågor å dina vägnar, skicka information och kallelser till
dig. För hanteringen av dina personuppgifter är den rättsliga grunden avtalet om medlemskapet i
KyrkA som bland annat innebär att på olika sätt kunna stödja och biträda dig i arbetsrättsliga frågor,
enligt artikel 6.1.b. och 9.2.d. i dataskyddsförordningen. Men vi behandlar inte dina personuppgifter i
större omfattning än vad som är nödvändigt utifrån de ändamål som ryms inom vår verksamhet.
Personuppgiftsansvarig
Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter
som lämnas från dig till oss.
Telefon 08-4418 60
E-post kansli@kyrka.se
Dataskyddsombud
Dataskyddsombudet ser till att KyrkA följer dataskyddsförordningen på ett riktigt sätt.
dataskyddsombud@saco.se.
Lagringstid
KyrkA kommer att radera dina personuppgifter när de ändamål för vilka behandlingarna gäller inte
längre är aktuella. Vi kommer att radera dina uppgifter 2 år efter att du utträder som medlem. Vi har
dock en skyldighet att spara uppgifter enligt bokföringslagen i 7 år. Har vi drivit ett ärende för din
räkning kan vi komma att spara uppgifter om detta ärende i 10 år från att ärendet är avslutat enligt
preskriptionsregler.
Rätt att få information
Alla medlemmar har rätt att få information om behandlingen av personuppgifterna och har också
rätt att få del av egna registrerade personuppgifter. Om det skulle finnas några felaktigheter om
personuppgifterna har du rätt att få dem rättade och i vissa fall raderade. Det är möjligt att begära
att behandlingen i vissa fall begränsas. Det är viktigt att alla medlemmar meddelar KyrkA eventuella
ändringar av personuppgifter. Oriktiga uppgifter kommer att ändras så snart som möjligt. Men du bör
själv ändra kontaktuppgifter via Mina sidor.
Alla medlemmar har rätt till mer information, att uppdatera uppgifter och att begära registerutdrag.
Detta görs genom att kontakta KyrkA:s kansli.

Mottagare av uppgifter
För att kunna administrera ditt medlemskap, driva frågor å dina vägnar, skicka information och
kallelser till dig kan vi komma att lämna uppgifterna till andra mottagare. När det blir aktuellt lämnas
uppgifter till:
KyrkA 68 F AB som administrerar alla utbildningar. På kursinbjudningar kommer du att få lämna ett
samtycke till att personuppgifter används av KyrkA och KyrkA 68F AB för att du ska kunna få rätt kost
och eventuell logi vid kurserna. Ditt namn och uppgifter om allergier kan behöva skickas vidare till
restauranger, hotell och kursgårdar.
Arbetsgivare – exempelvis i samband med löneöversyner eller andra fackliga förhandlingar
Försäkringsbolag som KyrkA samarbetar med avseende inkomst-, sak- och personförsäkringar
Tryckerier och distributionsföretag – när det gäller trycksaker
Andra fackförbund och förhandlingskarteller som KyrkA samarbetar med som exempelvis Saco
Av förbundet anlitade leverantörer av IT-stöd.
Det sker enligt huvudregeln ingen överföring av personuppgifter till tredje land, dvs land utanför EU. I
vissa fall när det gäller medlemmar som arbetar utanför EU sker en överföring av personuppgifter till
tredje land. I dessa fall är den rättsliga grunden avtalet om medlemskapet i KyrkA som bland annat
innebär att på olika sätt kunna stödja och biträda dig i arbetsrättsliga frågor, enligt artikel 6.1.b. och
9.2.d. i dataskyddsförordningen.
Ansvar och överträdelse
Samtliga medarbetare på KyrkA och samarbetspartner ska ha kännedom om denna
personuppgiftspolicy och följa den vid personuppgiftsbehandling. Vid misstanke om överträdelse och
vid konstaterad överträdelse av policyn finns en skyldighet att omedelbart rapportera detta till
KyrkA:s förbundsdirektör/förhandlingschef för vidare åtgärd och anmälan till datainspektionen.
Rätt att lämna klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande KyrkA:s behandling av dina
personuppgifter.

