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Medlemmar i föreningen
Du blir medlem i föreningen genom påskrift av medlemsblankett. Medlemskapet gäller i ett
kalenderår och måste därefter förnyas. I samband med medlemskapet registrerar vi ditt namn,
personnummer, kontaktuppgifter, kön samt datum för medlemskap. Vi registrerar även vårdnadshavares namn och telefonnummer. Vi använder dina uppgifter för att kunna informera och
hålla kontakt med dig som medlem samt för att ha underlag att rapportera statistik till Equmenia
på riksnivå samt till Equmeniakyrkan.
Medlemskap i Equmenia Lidköping medför även medlemskap i den nationella barn- och ungdomsorganisationen Equmenia och dess region. Dina uppgifter kan delas med Equmenia i
det gemensamma medlemsregistret repet. Deltagare i scoutverksamhet blir även medlemmar i
Scouterna och dina uppgifter kan delas med riksorganisationen Scouterna.
Första gången en person blir medlem får denne eller dennes vårdnadshavare godkänna eller
avböja tillåtelse att åka i ledares bil vid utflykt och publicering av bilder. Dessa godkännanden/
avböjanden gäller tills annat anges och behöver inte förnyas i samband med förnyat medlemskap.
Information om känsliga personuppgifter såsom allergier eller annan hälsoinformation samlas in
på separat blankett och hanteras av ledare i den grupp där personen deltar, som sedan gör sig av
med informationen när den inte längre behövs.
Väljs eller utnämns du till en ledande uppgift i exempelvis styrelse eller grupp inom föreningen kan
dina kontaktuppgifter komma att anges på exempelvis informationsblad, Lidköpings Missionsförsamlings hemsida och sociala medier och/eller i annan kanal för information där den är relevant.
Medlemmars kontaktuppgifter kan delas inom grupper, exempelvis telefonlistor för scoutpatruller. Det är viktigt att digitala eller fysiska dokument som innehåller dessa personuppgifter inte
sprids bland personer som inte är medlemmar. Meddela expeditionen eller ansvarig kontaktperson om du vill lämna eller byta grupp eller om du av särskild anledning behöver tas bort från
dessa listor.
Om du väljer att lämna föreningen under året registreras utträdet omedelbart medan personuppgifterna lagras för kontroll av bidrag, bokföring och andra krav i lagen. Om du inte förnyar ditt
medlemskap lagras dina uppgifter på samma grund som ovan.
Deltagare i föreningens verksamheter
Du är alltid välkommen att delta i föreningens aktiviteter, även om du inte är medlem. Det gäller
för såväl barn och ungdomar som för vuxna. I vissa aktiviteter behöver vi registrera dina kontaktuppgifter, födelsedatum eller i vissa fall personnummer samt din närvaro. För yngre deltagare
ber vi även ibland om att få kontaktuppgifter till vårdnadshavaren för att kunna informera direkt
till denne.
Vi gör denna registrering för att ha underlag att rapportera statistik till Equmenia och Equmeniakyrkan. Vi säljer eller lämnar aldrig ut uppgifter till företag eller utomstående organisationer.
Ditt namn och födelsedatum kan i vissa fall lämnas till samfund, studieförbund, kommun eller
motsvarande i samband med ansökan av bidrag eller kontroll av underlaget för bidrag. Uppgifterna ger också möjlighet att bjuda in till kommande verksamheter. Statistikuppgifterna är värdefulla för såväl föreningens som samfundets gemensamma utvärdering av verksamheten. Statistik
som lämnas ut är inte kopplade till dina personliga uppgifter. Personuppgifter sparas så många år
som krävs för att finnas tillgängliga för kontroll från bidragsgivare.

Riksarkivet utreder för tillfället vilka regler och tidsgränser som ska gälla för arkivering av personuppgifter i församlingar. Tills vidare är direktiven att uppgifterna behålls tills utredningen är
klar och åtgärder kan vidtas.
När föreningen ordnar aktiviteter tillsammans med andra föreningar, kan vi meddela dina kontaktuppgifter till den aktuella föreningen för dem som närvarar i aktiviteten.
Equmenia tecknar en kollektiv grupp- och olycksfallsförsäkring som gäller alla som deltar i, eller
är på väg till och från, föreningens verksamhet och arrangemang inom Norden. Även kläder och
glasögon är inkluderat. Gå gärna in och läs mer på www.equmenia.se/forsakring.
Deltagande i arrangemang
Föreningen kan ordna läger och andra arrangemang som kräver anmälan. Anmälningslistor för
dessa samlingar sparas tills det bjuds in till nästa liknande arrangemang men sparas inte längre
än två år. När föreningen bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för hur uppgifterna sparas.
Föreningskontakt
Har du frågor, vill ha information om eller ändra något i de uppgifter som föreningen har registrerade om dig vänder du dig till kontaktuppgiftsansvarig.
Rebecka Appelfeldt
E-post: missionskyrkan@lidkoping.org eller rebecka@appelfeldt.com
			Telefon: 0510-301286
Meddela även ifall du misstänker att det någonstans i verksamheten kan finnas läckage av
känsliga uppgifter eller om du tycker att det finns anledning att ändra något i vår hantering av
personuppgifter så att detta kan tas upp och prövas.
Mindre förändringar av innehållet i detta dokument kommer att anslås på Missionskyrkans
hemsida. Om större förändringar behöver genomföras kommer medlemmar att meddelas.
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