GDPR och Kyrkstöten
Den senaste versionen av detta dokument finns på www.kyrkstoten.se/gdpr.
Kyrkstöten är ett webbverktyg med syftet att förenkla administrativa uppgifter för församlingar i
Sverige, exempelsvis planerandet av vem som gör vad i församlingens aktiviteter. Kyrkstötens
webbadress är www.kyrkstoten.se.
Kyrkstöten eftersträvar att på alla punkter efterleva den europeiska lagstiftningen för
personuppgifter, General Data Protection Regulation (GDPR).

Vilka personuppgifter samlas
Kyrkstöten strävar efter att minimera insamlingen av personuppgifter. Tjänsten samlar endast in
de personuppgifter som behövs för att kunna tillhandahålla tjänsten.
Peronuppgifter som samlas in:
1. För- och efternamn
2. E-postadress
3. Telefonnummer
4. IP-adress
För- och efternamn krävs för att kunna identifiera personen som är i en församling inom ramen
för tjänsten, samt för att planering och samarbete med andra i församlingen ska vara möjligt.
E-postadress krävs för att kunna ha en användare i Kyrkstöten, samt för att kunna ta emot
information relaterad till tjänsten.
Telefonnummer krävs ifall användaren vill kunna ta emot information via SMS.
IP-adress loggas på systemnivå och samlas i den mån det behövs för felsökning samt
monitorering av potentiella säkerhetsrisker.

Vilka kan se personuppgifterna
Kyrkstöten strävar efter att endast synliggöra personuppgifter i den grad det behövs för att
tillhandahålla tjänsten. Följande grupper får del av någon personuppgift.
Användare i Kyrkstöten: För att möjliggöra samarbete inom en församling i Kyrkstöten krävs
det att vissa personuppgifter är synliga för andra användare, detta i enlighet med Kyrkstötens
användarvillkor. Användarens för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer (om angivet)
kan ses av andra användare. Användarens IP-adress visas inte för andra användare.
Kyrkstötens förvaltare: Användarens samtliga personuppgifter, inklusive IP-adress, är synliga
för de personer som förvaltar och utvecklar Kyrkstöten.

E-postleverantör: Användarens e-postadress förmedlas till e-postleverantören när e-post
skickas. Detta krävs för att kunna skicka e-post. E-postleverantören omfattas av
GDPR-lagstiftningen och e-postadressen får därför endast användas för att skicka e-posten i
fråga. Inga andra personuppgifter än e-postadressen förmedlas till leverantören.
SMS-leverantör: Användarens telefonnummer förmedlas till SMS-leverantören när SMS
skickas. Detta krävs för att kunna skicka SMS. SMS-leverantören omfattas av
GDPR-lagstiftningen och telefonnumret får därför endast användas för skickandet av SMS. Inga
andra personuppgifter än telefonnumret förmedlas till leverantören.
Utöver grupperna ovan delas personuppgifterna inte med någon. Undantag kan göras om
användaren ger sitt uttryckliga medgivande till att personuppgifter delas för ett specifikt syfte.

Hur länge lagras personuppgifterna
Personuppgifter i Kyrkstöten lagras under den tid som tjänsten tillhandahålls för användaren.
För att säkerställa att persondata inte lagras längre än nödvändigt raderas oanvänd persondata
enligt rutinerna nedan.
Rutin för automatisk rensning av personuppgifter
En användare anses inte längre använda tjänsten när användaren inte varit inloggad på fyra år.
Användarens användarkonto samt personuppgifterna som samlats in i samband med
upprättandet av användarkontot raderas då automatiskt.
Begäran från användare om rensning av personuppgifter
En användare kan välja att få användarkontot raderat i förtid genom att mejla Kyrkstöten
(kontakt@kyrkstoten.se) och begära borttagning av användarkontot. Personuppgifterna som
lagrats raderas i samband med borttagning av användarkontot.

Var och hur lagras personuppgifterna
Det är Kyrkstötens ansvar att skydda personuppgifterna som samlas in. Kyrkstöten säkerställer
att de lagrade personuppgifterna
● Endast är åtkomliga för de som har behörighet.
● Inte korrumperas eller går förlorade av misstag.
● Transporteras via säkra kanaler.
Personuppgifterna lagras i en lösenordsskyddad databas hos en molntjänstleverantör. Datat
skyddas av infrastruktur som är uppsatt enligt god IT-säkerhetspraxis. Endast Kyrkstötens
förvaltare har åtkomst till databasen. Databasen ligger i ett skyddat nät och går inte att nå från
det publika internet. Datat säkerhetskopieras regelbundet enligt en automatisk rutin.
Säkerhetskopiorna krypteras och lagras på en annan skyddad server. Kommunikation sker via
krypterade kanaler, så som HTTPS / SSL.

