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Till
styrelsen för församlingar som samverkar i Evangeliska Frikyrkan (EFK)
Nya regler för hantering av personuppgifter:

Personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen
Hej!
I och med det här brevet vill vi göra er medvetna om EU:s nya dataskyddsförordning och hjälpa er att börja anpassningen av de personuppgifter som
ni har i er verksamhet.
Församlingens matrikel, deltagarförteckningar i barn- och ungdomsarbetet,
deltagare i kurser, anmälningslistor till arrangemang är exempel på personuppgifter som berörs när EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) ersätter
personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj nästa år.
Inom EFK arbetar en grupp med förberedelse inför den här förändringen.
Till vår hjälp har vi ett konsultföretag och dess jurister. EFK har möjlighet
att ge församlingar en viss hjälp med detta.

Nyheter i dataskyddsförordningen (från webben)
Behandlar du personuppgifter?
Har du ett kundregister, ett löne- eller personalregister, eller hanterar du i andra
sammanhang personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer,
e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild
fysisk person. Då behöver du veta att EU har beslutat om en ny förordning som
innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar
gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR.
Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter
nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige.
Mycket är oförändrat
Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen.
På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av
samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en
intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att
ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker - och den
som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att
uppgifterna skyddas på rätt sätt. Om det är fråga om uppgifter om hälsa, etniskt
ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro ställs särskilda krav.
När och för vem gäller dataskyddsförordningen?
Dataskyddsförordningen gäller för alla som behandlar personuppgifter, både när
man själv bestämmer över behandlingen som personuppgiftsansvarig och när
man utför den på uppdrag av någon annan som personuppgiftsbiträde.
Här har vi hämtat texten om ”Nyheter i dataskyddsförordningen”, där även en 5-minuters
video finns:
http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/dataskyddsd
agen/
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Vad är GDPR?
GDPR är en förkortning av ”General data protection regulation”. I Sverige
benämner vi den Dataskyddsförordningen. Den omfattar 88 tätskrivna A4sidor, som du kan läsa från Datainspektionens hemsida
www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/
På samma länk hittar du även annan information om reformen.

Samtycke eller laglig grund för registrering av personuppgifter
En av de stora frågorna i reformen är om man behöver samtycke till att
registrera personuppgifter. I frågor till jurister har svaret varit tydligt.
Registrering av t ex medlemmar, närvaroregistrering i aktiviteter,
anmälningslistor, kundreskontra och liknande sker på laglig grund och
behöver inget samtycke. Däremot … skall alla personuppgiftsansvariga på
lättillgänglig plats informera om hur man hanterar personuppgifterna.
Men i vissa fall måste du ha samtycke, mer om det i kommande
information. Redan nu vill vi hjälpa er igång med förberedelsearbetet.

Börja så här:
Innan man börjar arbetet med att anpassa sina register med personuppgifter
för nya dataskyddsförordningen skall man göra en förteckning över de
register som finns inom församlingen.
När man har den listan klar skall man för varje register beskriva vilken
information man registrerar. Ex: namn, kontaktuppgifter, födelsedatum,
dopdatum, uppdrag i församlingen, närvaro i barngrupp etc.
Till sist skall man också beskriva syftet med varför man registrerar de olika
uppgifterna. Bland annat syftet med varför man registrerar en uppgift har
betydelse om man får fortsätta att registrera den uppgiften eller måste ta
bort den.

Registrera dig för att få information när hemsidan uppdateras
Vi kommer att lägga upp information på EFKs hemsida som relaterar till
församlingarnas arbete med nya dataskyddsförordningen. Vill du ha
meddelande när sidan uppdateras registrerar du namn och mailadress här:
http://efk.se/dataskyddsforordningen
Din mailadress kommer endast att användas för utskick som relaterar till
skötsel av personuppgifter.
Örebro 2017-11-10
Med vänliga hälsningar
Kent Andersson
kent.andersson@efk.se
019-16 76 27
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