Information om personuppgiftsbehandling
Svenska kyrkan behandlar personuppgifter inom ramen för beredningen. Detta görs vid
ansökningstillfället, under beredningen, samt inför och vid utbetalning av stipendium.
Uppgifterna som behandlas är de uppgifter som du lämnar till oss, antingen via det elektroniska
ansökningsformuläret eller på annat sätt, till exempel per e-post, per post eller per telefon.
Ändamål
Personuppgifterna vi samlar in används för kontaktuppgifter med densamme, för att kunna ringa,
skicka brev eller e-post. Övriga personuppgifter som inkommer ansökningarna används i beredningen
av de inkomna ansökningarna. Vi behandlar även personuppgifter om andra personer än dig, om du
har lämnat personuppgifter om t ex referenspersoner.
Rättslig grund för behandling
Behandlingen görs med stöd av en intresseavvägning, då vi har ett berättigat intresse att behandla
personuppgifter för att kunna bedöma vem som är bäst lämpad att emotta stipendiet som väger tyngre
än sökandens personliga integritet. Eftersom sökanden och referenspersoner frivilligt har lämnat in
personuppgifterna som behandlas är behandlingen inte så pass integritetskänslig att sökandens
personliga integritet väger tyngre än vårt intresse av att behandla personuppgifter.
Plats och mottagare
Behandling sker av kyrkostyrelsens personal i kyrkans IT-miljöer, samt av beredningsgruppen. Endast
de som behöver tillgång till uppgifterna får det. I händelse av behov av tekniskt stöd kan vår leverantör
av ansökningssystemet behandla personuppgifter. I sådan händelse är leverantörens berörda personal
bunden av sekretessåtagande.
Lagring
Uppgifterna sparas så länge de behövs för att bereda stipendiet. För de sökande som slutligen utses till
stipendiater inhämtas personnummer eller organisationsnummer samt uppgifter om konto och bank för
att kunna utbetala stipendiet. Underlaget för utbetalningen, som kan innehålla personuppgifter, sparas i
den mån det krävs enligt lag, till exempel bokföringslagen. Offentlighetsprincipen gäller i Svenska
kyrkan enligt lag, vilket innebär att inkomna handlingar, korrespondens och dylikt registreras i diariet
och arkiveras.
Dina rättigheter
Du som registrerad har rättigheter enligt dataskyddsförordningen, som du kan läsa mer om här
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registreradesrattigheter/. I korthet säger dataskyddsförordningen att du har rätt att på begäran få en kopia av de
personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt att begära rättelse av uppgifter så att uppgifterna
vi behandlar om dig är korrekta, och vi har även skyldighet att göra detta på eget initiativ. Du har rätt
att få dina personuppgifter raderade. Om du åberopar din rätt att få dina personuppgifter raderade så
begränsar vi behandlingen av dina personuppgifter under den tiden som krävs för oss att ta ställning
till din begäran. Du har alltid rätt att klaga till tillsynsmyndigheten för dataskyddsförordningen, som i
Sverige är Datainspektionen (kommande namnbyte till Integritetsskyddsmyndigheten).
Kontakt
Trossamfundet Svenska kyrkans styrelse, kyrkostyrelsen, org nr 252002-6135, är
personuppgiftsansvarig. Kontaktpersoner för denna behandling är kulturstipendiernas administratör
och handläggare, som nås på kyrkokansliet.kulturstipendium@svenskakyrkan.se

