FAQ
Vad är en personuppgift?
En personuppgift är information som kan knytas till dig och din person. Det kan vara ditt namn,
telefonnummer, personnummer, adress, foton på dig, ljudinspelningar med din röst på m.m.
Varför samlar ni in personuppgifter?
Oftast tar vi in personuppgifter för att du anmäler dig till ett av våra arrangemang.
Det gör vi för att vi ska veta att du kommer, och för att se till att vi kan göra ett så bra läger
som möjligt för dig. Det kan handla om att vi vet om vad du är allergisk mot så att det inte
finns på plats i lägergården, eller vem vi ska kontakta om något händer dig under lägret.
Var kan mina personuppgifter finnas lagrade?
Vi använder oss främst av medlemssidorna. Men personuppgifter kan även finnas temporärt
lagrade på vår dropbox, i våran mail, på kansliets datorer eller utskrivna i t.ex. en krispärm.
Vilka kan se mina personuppgifter?
När du anmäler dig till ett av våra arrangemang kommer dina personuppgifter att ses och
hanteras av vårt kansli och den interna projektgrupp/projektgruppsansvariga som finns för det
arrangemanget.
Ger ni vidare mina personuppgifter till någon annan?
I regel så ger vi inte ut personuppgifter till någon utanför SKUSS. De som har tillgång till
personuppgifterna är främst vårt kansli och distriktsstyrelse, i vissa fall kan personuppgifter
även delas med projektgruppsmedlemmar utanför distriktsstyrelsen.

Det kan dock hända att vi behöver lämna ut en allergilista till en cateringfirma eller lägergård, i
största möjligaste mån håller vi dock den listan anonym.
Hur länge sparar ni mina personuppgifter?
Det beror lite på vad det är, är det uppgifter vi har samlat in för att du ska åka på ett av våra
läger sparar vi det till dess att lägret är genomfört och alla har betalat sina fakturor.

I dagsläget sparar vi foton från våra arrangemang så länge vi anser att de är relevanta. Vi
använder inga gamla bilder, eller bilder som tagits utan tillstånd i våra sociala medier. Vi är just
nu (2020) i en process att ta fram en plan för lagring av foton.
Varför är det så viktigt att SKUSS har en policy om det här?
Det handlar om att vi ska följa lagen, GDPR. Enligt den så hanterar vi personuppgifter som är
lite extra känsliga eftersom vi är en religiös organisation som riktar sig till barn och unga.
Lagen anser att uppgifter om personer som tillhör de här två grupperna (barn och unga samt
religiösa människor) är extra känsliga därför att det är grupper som kan utsättas för hot, hat
och förtryck om personuppgifterna hamnar på fel ställe.
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Om jag inte vill lämna ut mina uppgifter, se till att ni tar bort det som ni redan kan ha
samlat in om mig, eller har några frågor om det här, - hur gör jag då?
Kontakta vårt kansli! De finns på kansliet@skuss.se eller så kan du hitta deras telefonnummer
på vår hemsida www.skuss.se
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Hantering av personuppgifter

Medlemssidorna, nyhetsbrevet och postutskick:
Är du medlem i SKUSS finns dina personuppgifter lagrade på medlemssidorna. Medlemssidorna
är Svenska Kyrkans Ungas medlemsregister. Det är därifrån som vi hämtar medlemmars
kontaktuppgifter, som vi använder för att skicka ut vårt digitala nyhetsbrev och postutskick.
De inom SKUSS som har tillgång till att se medlemmars personuppgifter genom
medlemssidorna är vårt kansli, valberedningens sammankallande samt vissa delar av
distriktsstyrelsen. De personer som är registeransvariga på medlemssidorna har tillgång
personuppgifter för de som är med i den relevanta lokalavdelningen.
Det är Svenska Kyrkans Ungas förbund (nationell nivå) som har tekniskt ansvar för
medlemssidorna.
Inför arrangemang och läger:
När vi har ett läger eller en utbildningsdag tar vi in anmälningar via medlemssidorna. Det
betyder att om du vill följa med så fyller du i ett formulär på medlemssidorna. Det formuläret
innebär bland annat att du får svara på frågor kring dig och dina behov. Det är frågor som vi
ställer för att underlätta lägret för dig, tillexempel om det är så att du har några luftburna
allergier eller matallergier så att vi kan se till att inte utsätta dig för det du är allergisk mot.
Eller vem du vill dela rum med så att vi kan göra en rumsplacering på bästa sätt.
Vi tar också in uppgifter på vem vi ska kontakta om det händer dig något under tiden du deltar
på vårt arrangemang, och vart vi ska skicka fakturan.
Information om luftburna- och matallergier delar vi med lägergården/platsen vi ska vara på,
om det är så att dessa står för maten.
Uppgifterna som vi har samlat in genom formuläret använder vi inför lägret/dagen i
planeringsarbetet, vi har de lagrade under lägret om något skulle hända, och behåller dom
lagrade tills de som har deltagit på lägret har betalat sina fakturor.
Bilder, Instagram och Facebook:
När vi är ute och hälsar på er i lokalavdelningen vill vi så klart dokumentera och visa upp hur
roligt vi har det och vad vi gör. Då kan det vara så att vi vill ta en bild med dig och din
lokalavdelning.
Detta är bilder som är helt frivilliga att vara med på. Den representant från SKUSS som tar
bilder ska alltid fråga först innan bilden tas, hen ska förklara var den kommer publiceras (det är
oftast till vår Instagram) och om ni vill ska ni även få titta på bilden och godkänna den innan
den publiceras.
När vi tar bilder på läger eller större arrangemang har vi inför/i början av lägret delat ut
fototillståndslappar, som du får kryssa i om du vill, eller inte vill vara med på bilder. Det
tillståndet utgår vi sedan ifrån när vi tar lägerbilder.
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Bilder som tas officiellt under lägret tar vi oftast för att dokumentera vår verksamhet för att
spara som organisatoriskt minne, eller för att använda oss nästa år för att visa upp hur
verksamheten ser ut.
För dig som är förtroendevald:
Har du blivit förtroendevald till en post inom SKUSS kommer mer löpande personuppgifter att
samlas in (beroende på ditt uppdrag). Det kan handla om allt från om du har körkort eller ej
(för lokalavdelningsbesök), till vad du har för storlek (till beställning av t.ex. DS hoodie).
Personuppgifterna som tas in löpande samlas in via kansliet eller AU och om de lagras en
längre tid görs de det så länge som du har ditt förtroendevalda mandat, och det lagras på vår
dropbox.
Det är också alltid okej att ställa frågor kring varför just den här personuppgiften behöver
samlas in.
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Dina personuppgifter kan finnas på dessa plattformar:

Facebook: Om du finns publicerad på, följer eller interagerar med vår sida.
Instagram: Om du finns publicerad på, följer eller interagerar med vårt konto.
Twitter: Om du finns publicerad på, följer eller interagerar med vårt konto.
Snapchat: Om du finns publicerad på, följer eller interagerar med vårt konto.
Youtube: Om du finns publicerad på, följer eller interagerar med vårt konto.
One.com: Vår mailserver. Om du mailar till vårt kansli eller distriktsstyrelse, alternativt
använder dig av kontaktformuläret på vår hemsida kan uppgifter om dig finnas här.
De personuppgifter som finns här är främst din mailadress, men även om du inkluderat andra
personuppgifter i texten i ditt mail (t.ex. allergier).
Dropbox: Vår dokumentlagringsplattform. Om du anmäler dig till ett av våra arrangemang,
blivit förtroendevald inom distriktsorganisationen m.m. kan uppgifter om dig finnas här. De
personuppgifter som finns här är bl.a. namn, kontaktuppgifter, foton, anmälningslistor m.m.
Drive: Om du anmäler dig till t.ex. workshops på ett läger eller anmäler dig som volontär till
Pride genom ett Google formulär kan uppgifter om dig finnas här. De personuppgifter som
finns här är de som har efterfrågats i formuläret.
Mailchimp: Vår nyhetsbrevsservice, om du får nyhetsbrev av oss skickas det via mailchimp kan
uppgifter om dig finnas här. De personuppgifter som finns här är din mailadress samt namn.
Svenska Kyrkans Ungas medlemssidor: Vårat medlemsregister, om du är medlem i Svenska
Kyrkans Unga kan uppgifter om dig finnas här. De personuppgifter som finns här är de som du
fyllde i när du blev medlem.
Svenska Kyrkans epost-server: Om du t.ex. blir anmäld till ett av våra arrangemang genom en
församlingsmedarbetare som skickar detta till kansliets svenska kyrkan email adresser kan
uppgifter om dig finnas här. De personuppgifter som finns här är de som då behövdes för
anmälan.
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