Samtycke för ledare och förtroendevalda
Equmenia Johanneberg
Namn: __________________________________ Uppdrag: ______________
Du har eller ska få ett ansvarsuppdrag som ledare i vår verksamhet eller ledning i föreningen. Därmed
vill vi att dina personuppgifter ska kunna finnas med i protokoll, församlingsblad, inbjudningar,
hemsida och liknande. Syftet med att sprida dina personuppgifter är att deltagare, medlemmar,
föräldrar, myndigheter mm skall kunna nå dig i din roll som ledare.
Föreningen har rätt att registrera och lagra uppgifter om personer i verksamheten, men inte att lämna
ut, sprida eller publicera dessa uppgifter utan den berördas samtycke. Vi behöver ett samtycke för att
ha rätt genomföra dessa moment, även om du själv är delaktig och medverkar till spridningen av
informationen.
Vilka uppgifter måste hanteras?

 Protokoll från t.ex. årsmöte och styrelse samt verksamhetsberättelse kan innehålla

information om närvaro, val till uppdrag, åsikter, röstning mm. OBS! protokoll är allmänna
handlingar, som publiceras för omvärlden och arkiveras för framtiden.

 Personnummer används bara när det är nödvändigt för att kunna hantera bankkonton,

skriva avtal (firmateckning), säkerställa din identitet eller registrera föreningens ansvariga hos
myndighet. OBS vid firmateckning kommer personnummer att sparas i protokoll.

 Equmenia och Equmeniakyrkan får del av dina kontaktuppgifter om du har ett särskilt
uppdrag, som ordförande, kassör, ansvarig ledare eller kontaktperson i särskilda frågor.
Vilka uppgifter får användas? (kryssa i om du godkänner)

□
□
□

Kontaktuppgifter som namn, adress, telefon och epostadress får användas i föreningens
och församlingens information, församlingsblad, inbjudningar, hemsida. Detta innebär att
uppgifterna blir offentliga i Sverige och i världen.
Bilder på mig får användas i samband med information om föreningens och församlingens
verksamhet, på församlingsblad och hemsida. Detta innebär att bilderna blir offentliga i
Sverige och i världen.
Lagring utanför EU på molntjänst eller servrar (ex Dropbox eller Google Drive)

Hur länge gäller detta samtycke?
När uppdraget/-en upphör så upphör även detta samtycke. Du kan alltid själv upphäva samtycket
genom att kontakta föreningens styrelse eller registeransvarig kontaktperson.
När samtycket upphör skall dina kontaktuppgifter omgående tas bort i församlingsblad och på
hemsida. Detta gäller inte redan tryckta publikationer eller protokoll som kommer att arkiveras. Om
du är kontaktperson för myndigheter, Equmenia eller Equmeniakyrkan skall föreningen omgående
ändra uppgifterna till den nya kontaktpersonen.
Jag har läst och samtycker till att Equmenia Johanneberg får använda mina personuppgifter enligt
ovan.
_________________________________
Signatur

______________________
Ort och datum

