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EFS personuppgiftspolicy
För att värna om den personliga integriteten är EFS noga med användandet av
personuppgifter genom att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25
maj 2018. Vi sparar endast personuppgifter som vi har ett direkt syfte med och har laglig
grund för att spara. Detta för att respektera de registrerades privatliv och integritet. EFS och
Salt ser inte att personuppgifter är någonting som vi äger, utan det är information som vi
lånar av den personen som ger rätten till oss att använda under en period. Vi ger eller säljer
inte personuppgifter till tredje part, utan personens godkännande.
Denna personuppgiftspolicy träder i kraft den 25 maj 2018. OBS! Personuppgiftspolicyn är
under utveckling och uppdateras löpande när lagen träder i kraft och börjar prövas. Se
efs.nu/gdpr för den senast uppdaterade versionen av denna policy.

Personuppgiftsansvarig EFS
EFS Riks har gemensamt personuppgiftsansvar när det gäller medlemsdata med
lokalföreningarnas och distriktens styrelser enligt Dataskyddsförordningens (härefter kallat
GDPR) artikel 4.7 ”Personuppgiftsansvarig: en fysisk eller juridisk person, offentlig
myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra
bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter”.
Vi tolkar ”organet” som EFS Riks, distrikten, regionerna, lokalföreningarna samt Salt – Barn
och unga i EFS med sina nivåer. Detta på grund av att EFS på Riks, distrikts- och
lokalföreningsnivå delar medlemsregister för att de olika nivåerna. Vi behöver tillsammans
medlemmarnas uppgifter för en effektiv medlemsadministration och för att medlemmarna
ska kunna utöva sina demokratiska rättigheter och rösta på årsmöten. På Riksnivå behövs
dessutom personuppgifterna för att vi ska kunna skicka ut medlemstidningen Budbäraren.
Den får alla EFS-medlemmar som vill hem i brevlådan flera gånger per år.
Detta innebär att vi inte kommer att inhämta samtycke för att dela EFS-medlemmarnas
personuppgifter med Salt – Barn och unga i EFS eller andra som är en del av ”organet”. Vi
ser oss vara en del av samma organ, trots att vi har olika organisationsnummer, då
organisationerna är integrerade med varandra i det dagliga arbetet när det gäller
medlemssystem och anställda. Vi kommer heller inte att upprätta biträdesavtal mellan oss i
”organet”.
Personuppgiftsansvarig är EFS
(Org.nr: 802000-8184).
Postadress: Box 23001, 750 23 Uppsala
Besöksadress: Heidenstamsgatan 75, 754 27 Uppsala
Kontaktuppgifter till EFS Dataskyddsamordnare vid frågor eller för att utöva rättigheter som
registrerad: dataskydd@efs.nu
018-430 25 00
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018-430 25 16. Eller EFS växel på info@efs.nu med telefonnummer 018-430 25 00.

Personuppgifter som EFS hanterar
EFS och Salt använder sig av ett E-register för att kunna säkerställa en korrekt
personuppgiftshantering enligt GDPR, artikel 30. Registret hjälper oss att kartlägga, hantera
och dokumentera alla personuppgifter som vi behandlar. Här är ett utdrag ur det registret
med exempel på personuppgifter som vi behandlar:
Vilka?

Behandling & ändamål

Kategorier av
personuppgifter

Laglig grund

EFS
medlemmar i
lokalföreningar
och distriktsföreningar

Medlemmens personuppgifter samlar den
lokala föreningen in vid inträde och i de
flesta fall registrerar den lokala
administratören medlemmen i det
gemensamma registersystem NGO PRO.
Alternativt postar någon från föreningens
styrelse en tryckt medlemslista till
Rikskansliet som sedan registrerar
medlemmarna i NGO PRO.
Personuppgifterna behövs också för att
EFS ska kunna kalla till årsmöte, bjuda in till
arrangemang och söka bidrag.

Personnummer
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress

6.1 f)
”berättigade
intressen”

EFS
medlemmar
på Riksnivå

Gällande EFS medlemmar på Riksnivå är
EFS Riks själva personuppgiftsansvariga för
dessa, dvs. det finns inget delat ansvar
med en förening. Detta på grund av att
personerna själva har lämnat sina
personuppgifter direkt till Riks.

Personnummer
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress

6.1 f)
”berättigade
intressen”

Betalning av den årliga medlemsavgiften
räknas som en handling för att bekräfta
medlemskapet och därför ser vi att
medlemmarna har intresse av att få
utskick angående deras medlemskap.
Riksmedlemmarnas personuppgifter
behövs också för att EFS ska kunna kalla till
årsmöte, bjuda in till arrangemang och
söka bidrag.
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Utträdda
medlemmar

Kontaktuppgifter till utträdda medlemmar
sparar EFS tills nästa årsskifte efter att
personen har utträtt som medlem i EFS. Till
exempel, om en person utträder i
november 2017 tar EFS bort
personuppgifterna till årsskiftet 2018/2019
om personen inte på annat sätt är aktiv
inom EFS som till exempel anställd, givare,
prenumerant eller som deltagare på en
aktuell (för det året) kurs eller konferens.
Personuppgifterna sparas för att många
utträder på grund av flytt och går efter ett
tag in i en ny lokalförening som
medlemmar och då hålls de uppdaterade
även i övergångsperioden.

Personnummer
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress

6.1 f)
”berättigade
intressen”

Engagerade

Vissa medlemmar eller engagerade får
mer specifika roller i medlemssystemet så
som ”musikledare” eller “missionsombud”
för att de själva har uppgett att de gärna
vill få information som rör olika satsningar
eller evenemang kopplade till den rollen.
Då får vi personuppgifterna från personen
som vill ha dessa utskick, via mail eller
telefon. Alternativt så har personen
meddelat styrelsen i sin förening om att de
vill ha dessa utskick, som sedan registrerar
detta i NGO PRO eller meddelar Riks eller
Distriktsorganisationen som gör denna
registrering i registret.

Personnummer
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Intressen
Engagemang

6.1 f)
”berättigade
intressen”

Betalande
prenumerante
r av
Budbäraren
och Ingång

Förutom EFS medlemmarna som får
tidningen Budbäraren gratis har EFS
betalande prenumeranter av tidningen
och tidskriften Ingång. Man kan bli
prenumerant genom att kontakta EFS på
olika sätt och när fakturan för tidningen
betalas upprättas ett avtal mellan
prenumeranten och EFS som ger ut
tidningarna. Vi sparar även information i
sju år enligt bokföringslagen.

Personnummer
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Fakturaadress

6.1 b) ”fullgöra
ett avtal”.
6.1 c) ”rättslig
förpliktelse”

Gratisprenumerante
r av
Budbäraren
och Ingång

Vi har även prenumeranter av tidningarna
som får dem gratis antingen löpande eller
under en begränsad tidsperiod, som inte är
medlemmar i EFS.

Personnummer
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress

6.1 f )
”berättigade
intressen”

Dessa har oftast fyllt i en lapp eller ett
formulär, där vi även har informerat om att
vi behöver deras personuppgifter för att
kunna skicka ut Budbäraren till dem och
sedan erbjuda en prenumeration.

v.2018-05-24

Kunder
webbutik

När en kund handlar i EFS webbutik
behöver vi samla in personuppgifter för att
fullgöra köpeavtalet. Sedan sparar vi även
bokföringsdatan i sju år. Vi kan även
kontakta kunderna när vi kommer ut med
liknande produkter, då vi tror att det är i
deras intresse att få information om det.

Personnummer
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress

6.1 b) ”fullgöra
ett avtal”.
6.1 c) ”rättslig
förpliktelse”
6.1
f)”berättigad
e intressen”

Givare

EFS följer FRIIs riktlinjer om GDPR som är
framtagen för insamlingsorganisationer.
Den går att hitta på EFS GDPR-sida med
resurser för nedladdning, under “Läs mer”.

Personnummer
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Gåvohistorik

6.1 c) ”rättslig
förpliktelse”
6.1
f)”berättigad
e intressen”

När någon ger en gåva till EFS sparas
personuppgifterna som vi får med
inbetalningen från Bankgirot, Swish eller
andra betalningsleverantörer.
EFS behöver hämta in och spara givarens
personuppgifter för att kunna erbjuda god
service när vi har fått in en gåva. Detta
innebär att vi vill kunna skicka till exempel
tackbrev och återkoppling om hur gåvan
används. Vi behöver också
personuppgifter för att kunna hantera
givarfrågor och göra rättelser.
När man ger en gåva via hemsidan med
hjälp av kort eller Swish handel, så
informerar vi om att man kommer att få
tidningen Budbäraren som ett tack för
gåvan och vart man ska vända sig ifall
man inte vill motta tidningen. Man kan
välja att ge gåvan anonymt via hemsidan
om man inte vill bli registrerad, eller
kontakta oss så registrerar vi gåvan
anonymt.
Bokföringsdatan om gåvorna måste vi
spara enligt bokföringslagen i sju år.
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Autogirogivare

De som är autogirogivare till EFS skriver på
ett avtal för att vi ska kunna dra pengar
från deras konto varje månad.

Personnummer
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Kontonummer

6.1 b) ”fullgöra
ett avtal”.
6.1 c) ”rättslig
förpliktelse”

Anställda

Som anställd i EFS behandlas
personuppgifter som är nödvändiga och
relevanta för att EFS ska
kunna sköta personaladministrationen
inom anställningsförhållandet samt för
utskick av information, till exempel
“medarbetarmail” som informerar om vad
som händer i rörelsen.

Personnummer
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress

6.1 b) ”fullgöra
ett avtal”.
6.1 c) ”rättslig
förpliktelse”
6.1
f)”berättigad
e intressen”

En del anställda finns även i registret NGO
PRO för att gratis kunna få hem EFS tidning
Budbäraren.
Vissa typer av anställda har vi även
definierat med roller så som ”präst” och
”samarbetskyrkopräst”, vilket är för att vi
ska kunna skicka riktad information till olika
mottagare.
Hyresgäster

Hyresgäster som bor i EFS fastigheter ingår
avtal med EFS när de skriver på ett
hyreskontrakt. Vi måste ha hyresgästens
personuppgifter för att uppfylla lagliga
grunder för avtalet.

Personnummer
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Kontonummer

6.1 b) ”fullgöra
ett avtal”.
6.1 c) ”rättslig
förpliktelse”

Förtroendevalda

Som utsedd ledamot i någon av EFS
organets styrelse, utskott och råd
eller motsvarande,
lagras och behandlas personuppgifter om
förtroendevalda som är nödvändiga och
relevanta för administrativa och
verksamhetsmässiga ändamål och för
information. Personuppgifter kommer
beroende på uppdrag att
förekomma i protokoll och anteckningar
från sammanträden och
planeringstillfällen.

Personnummer
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress

6.1
f)”berättigad
e intressen”
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Förklaring till hantering av personuppgifter
Personnummer

För att kunna säkerställa identiteten i registret och för att undvika dubbletter vid registrering
behöver vi behandla personnummer. Vi vill undvika dubbletter för att kunna ta fram
uppgifter om de registrerade om denne till exempel vill bli raderad ur registret.
I och med GDPR så har vi ett ännu större behov av personnummer då vi behöver kunna
uppdatera registret gentemot Skatteverket för att uppfylla Artikel 5.1 d) ”De ska vara
korrekta och om nödvändigt uppdaterade…”
Namn och adress

Namn och adress behövs för att kunna utföra behandlingarna som beskriv i tabellen ovan.
Telefonnummer

Telefon- och mobilnummer behövs för att kunna utföra behandlingarna som beskriv i
tabellen ovan.
Mailadress

Mailadresser använder vi för att skicka medlemsinformation, samt för att kunna skicka ut
information om aktuella händelser i rörelsen.

Rättigheter som registrerad
• Rätt till tillgång

Personerna i EFS register har rätt att veta vilka uppgifter vi har registrerade om dem, det
som brukar kallas för registerutdrag. Om de kontaktar oss behöver vi fullständigt
personnummer för att säkerställa att vi ger ut rätt registerinformation till rätt person, samt
för att effektivt kunna söka upp personuppgifterna och lämna ut dessa till den registrerade.
• Rätt till rättelse

Om uppgifterna EFS har är felaktiga kan begäran om rättning göras. I det fall de är
ofullständiga kan begäran om komplettering av uppgifterna göras.
• Rätt till begränsning

Enligt artikel 18 i GDPR har den registrerade rätt kräva att behandlingen begränsas om det
är tillämpligt enligt något av alternativen under Artikel 18.1
• Rätt till radering

Enligt artikel 17 har den registrerade rätt att ”utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter
raderade” när det är tillämpligt och det inte finns andra lagliga grunder för varför
personuppgifterna måste sparas. Det kan till exempel handla om uppgifter som behöver
sparas för bokföringsändamål. Det går inte att vara medlem i EFS om organisationen inte får
behandla personuppgifter som behövs för att administrera medlemskapet (se EFS riks
stadgar §2.8).
• Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att EFS bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling har du rätt att lämna
klagomål till tillsynsmyndigheten som i dagsläget är Datainspektionen. Här är
kontaktuppgifter till dem:

v.2018-05-24

www.datainspektionen.se, telefon: 08-657 61 00, e-post:
datainspektionen@datainspektionen.se
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Vilka behöver vi dela dina personuppgifter med?
I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter, som
är organisationer utanför “organet”. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert
sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina
uppgifter med.
• Leverantörer av tryck och distribution

Så som tryckeriet som får adressfiler för att kunna trycka Budbäraren.
• Systemleverantörer

Så som Bonigi som tillhandahåller registersystemet NGO PRO. Samt Visma som
tillhandahåller vårt bokföringssystem. Detta innefattar även externa anmälningssystem och
webbhotell.

Särskilda kategorier av uppgifter & Dataskyddsombud
I GDPR artikel 37.1 står det att organisationen måste utse ett dataskyddsombud, samt att
behandling av personuppgifter är förbjuden om
”c) den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets kärnverksamhet består av
behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter i enlighet med artikel 9
och personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser, som avses i
artikel 10.”
Exempel på särskilda kategorier av personuppgifter i artikel 9.1 är “Behandling av
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller
filosofisk övertygelse”.
Detta skulle man kunna tolka att EFS medlemmarnas personuppgifter är, då EFS centrala
vision är ”människor och samhällen förvandlade av Jesus”. Dock kommer vi att stödja oss på
följande undantag som innebär att vi får behandla särskilda personuppgifter som innefattar
religiös eller filosofisk övertygelse, utan att anmäla ett Dataskyddsombud:
Artikel 9.2
”Punkt 1 ska inte tillämpas om något av följande gäller:
d) Behandlingen utförs inom ramen för berättigad verksamhet med lämpliga
skyddsåtgärder hos en stiftelse, en förening eller ett annat icke vinstdrivande organ,
som har ett politiskt, filosofiskt, religiöst eller fackligt syfte, förutsatt att behandlingen
enbart rör sådana organs medlemmar eller tidigare medlemmar eller personer som på
grund av organets ändamål har regelbunden kontakt med detta och personuppgifterna
inte lämnas ut utanför det organet utan den registrerades samtycke.”
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Det innebär att vi inte under några omständigheter får lämna ut våra medlemmars
personuppgifter utanför organet, utan den registrerades samtycke. Se definition av ”organet”
under avsnittet ”Personuppgiftsansvarig”.
Utifrån detta så tolkar vi det som att EFS har en laglig grund för att behandla medlemmars
och engagerades personuppgifter, även om de är av särskilda kategorier, det som i vardagligt
tal brukar kallas ”känsliga personuppgifter”. Detta innebär enligt vår tolkning att vi inte
behöver ett dataskyddsombud, då vi endast hanterar personuppgifter av särskilda kategorier
utifrån att vi stödjer oss på undantaget 9.2 d).
Då undantaget i 9.2 d) även inkluderar personer i ”regelbunden kontakt” så gör EFS
tolkningen att vi även kan behandla personuppgifter till de som ej är medlemmar men som
är engagerade på olika sätt i något av organens verksamhet eller aktiviteter.

