
Integritetspolicy – Pingstkyrkan Linköping 
Antagen den: 2018-05-24 

Av: Styrelsen i Pingstkyrkan Linköping  

Version: 1.0 

Denna policy kring behandling av personuppgifter omfattar Pingstkyrkan Linköping  med dess 

verksamhetsområden. Kontaktuppgifter för information eller klagomål är: Pingstkyrkan Linköping, 

Majgatan 4, 582 46 Linköping, med telefon 013 – 31 53 40, Daniel Bergfors är kontaktperson i frågor 

om behandling av personuppgifter. 

Pingstkyrkan Linköping  värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina 

personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig 

lagstiftning och den lagliga grunden vilar främst på: att fullgöra avtal, rättslig förpliktelse, legitimt 

och berättigat intresse och/eller att dina personuppgifter behandlas inom det som kallas ”berättigad 

verksamhet”. 

Om du interagerar med Pingstkyrkan Linköping behandlar vi dina personuppgifter utifrån dessa 

grunder. Det kan ske på olika sätt, ex. när du blir medlem, att du anmäler dig till ett läger eller en 

kurs hos oss eller när du ger en frivillig gåva. Uppgifterna används enbart för det syftet som de tagits 

in för, att förse dig med relevant information, för uppföljning, för bidragsansökan m.m. Vi lagrar inte 

heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl. Viss historik arkiveras för 

statistik och för att ex. i efterhand kunna utfärda dopintyg till en tidigare medlem som önskar detta. 

Pingstkyrkan Linköping  är en del av en samfundet Pingst - fria församlingar i samverkan, som bland 

annat ger ut medlemstidningen Pingst.se. Därför lämnas medlemmars kontaktuppgifter dit för att du 

ska få information om vårt gemensamma arbete i Sverige och i världen. Anmäl till Pingstkyrkan 

Linköping om du inte vill ha medlemstidningen.  

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till 

någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Pingstkyrkan Linköping räkning eller 

i samband med bidragsansökan. 

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som 

vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan 

bevisa din identitet. Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter 

som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att 

behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills 

vidare. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett 

korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till 

dataskydd@pingstlinkoping.se.  
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