Personvernerklæring for Den lutherske kirke i Norge
Sist oppdatert 8.1.19

Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig for personopplysninger i Den Lutherske kirke i Norge er biskop Torkild Masvie.
Arbeidet kan delegeres til hans underordnede.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer eller kan lagre følgende personopplysninger om våre







Medlemmer: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, sivilstand,
navn på foreldre, dåpsdato, tidligere kirkesamfunn og dato for opptakelse
Elever og studenter på AdFontes: Navn, adresse, e-postadresse, fravær og vurdering av
egnethet
Ansatte: Navn, adresse, e-postadresse, kontonummer, fødselsnummer, telefonnnummer,
utdanning/ansiennitet og evt. politiattest
Deltakere på bibelgrupper, tjenestegrupper og evt. andre arrangementer som krever lagring
av navn og annen informasjon: Det personen blir bedt om å oppgi, normalt navn, epostadresse, telefonnummer og evt. alder
Andre kontakter: Det som skulle være relevant, normalt bare navn, telefonnummer, epostadresse og evt. årsak til kontakt
Givere: Navn, e-postadresse, telefonnummer og personnummer (hvis ønske om
skattefradrag)

Formål med behandlingen
Vi lagrer informasjonen for å kunne






oppfylle arbeidskontrakter og bevare viktig historisk informasjon om virksomhet og
hendelser i kirkesamfunnet
oppgi rett informasjon til myndighetene for å få medlemsstøtte
underrette medlemmer om hendelser i kirkesamfunnet og utføre medlemspleie i tråd med
avtale om medlemsskap
oppfylle avtalen med AdFontes-studentene og gi disse best mulig oppfølging
gi bistand til bibelgrupper og andre enheter i kirkesamfunnet

Grunnlaget for behandlingen
Grunnlaget for behandlingen er gjeldende lovverk på de gitte områdene, som Arbeidsmiljøloven og
Lov om trudomssamfunn og ymist anna. Dessuten behandler vi informasjonen for å kunne oppfylle
avtale om medlemsskap, deltakelse i AdFontes-programmet og for å gi givere relevant informasjon.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til informasjonsbehandlingen.
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Innhenting av personopplysninger
Personopplysningene vi oppbevarer hentes inn fra våre brukere gjennom enten personlig, eposteller telefonkontakt. Vi lagrer dette når du ønsker å bli medlem hos oss, være med i en tjeneste,
bibelgruppe, eller vil være giver.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre utenfor
Den lutherske kirke i Norge, med følgende unntak:




Kulturdepartementet (personnummer for medlemsstøtte)
KNIF (regnskap)
Vår e-postansvarlige (Jan Kociak)

Sletting av personopplysninger
Informasjon vil bli slettet når det ikke lenger er nødvendig å oppbevare informasjonen. Informasjon
om





givere skal slettes senest 3 år etter siste gave
medarbeidere skal slettes maks ett år etter siste tjeneste
ansatte skal slettes innen rimelig tid etter arbeidsforholdet har opphørt, med unntak for
informasjon av historisk interesse og evt. lovpålagt informasjonsoppbevaring.
AdFontes-studenter slettes når det ikke lenger er aktuelt at vi kan bli spurt av en legal
interessent om å gi en vurdering av vedkommende student

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.
Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt
kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud
Vi har ikke per nå et eget personverneombud, men biskop har det praktiske ansvaret for å følge opp
alle henvendelser angående personvern. Han har også ansvaret for at LKNs personvernregler blir
fulgt, sammen med Kirkerådet.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved
kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til
LKNs biskop. Se lkn.no for hans kontaktinformasjon.
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