
Borensbergs baptistförsamling i samarbete med föreningen 
EFK Ung Bidragsspåret Borensberg

Behandling av personuppgifter

Till deltagare i våra barn- och ungdomsverksamheter

Du är alltid välkommen att delta i våra aktiviteter även om du inte är församlingsmedlem. En del 
aktiviteter förutsätter dock medlemsskap i vår barn- och ungdomsverksamhetsförening EFK Ung 
Bidragsspåret Borensberg. I vissa aktiviteter behöver vi registrera dina kontaktuppgifter1, 
födelsedatum eller personnummer samt din närvaro. Då ber vi även om kontaktuppgifter till 
vårdnadshavare för att kunna informera direkt till dem eller för att kunna få tag på dem vid behov 
under aktiviteterna.

Vi gör denna registrering för att ha underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK)
och riksföreningen EFK Ung Bidragsspåret, och för att kunna söka bidrag till verksamheterna.
Dina personuppgifter lämnas till samfund, riksförening, 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 församlingens som samfundets gemensamma utvärdering av verksamheten. Detsamma gäller 
föreningen och riksföreningen.

Uppgifterna sparas så många år som krävs för att finnas tillgängliga för kontroll från bidragsgivare. 
För närvarande sparas underlaget för bidragsansökningarna i tio år efter ansökan, enligt kommunens
krav. Därefter tas alla uppgifter bort.

När församlingen ordnar aktiviteter tillsammans med andra församlingar/föreningar, kan vi meddela
dina kontaktuppgifter till den församlingen/föreningen om du närvarar i aktiviteten.

Till medlemmar i EFK Ung Bidragsspåret Borensberg

Du blir medlem i föreningen genom att betala medlemsavgift. I samband med medlemsskapet 
registrerar vi dina kontaktuppgifter1 samt födelsedatum och datum för betald medlemsavgift.

Vi använder dina uppgifter för att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem samt för 
att ha underlag att rapportera statistik till riksföreningen EFK Ung Bidragsspåret. Vi använder även 
uppgifterna för att kunna söka bidrag till föreningen och våra verksamheter.

När du av någon anledning slutar vara medlem i föreningen, sparas dina uppgifter så många år som 
krävs för att finnas tillgängliga för kontroll från bidragsgivare. För närvarande sparas underlaget för
bidragsansökningarna i tio år efter ansökan, enligt kommunens krav. Därefter tas alla uppgifter bort.

Deltagande i arrangemang

Församlingen och/eller föreningen kan ordna läger och andra arrangemang som kräver anmälan.
Anmälningslistor för dessa samlingar sparas tills det bjuds in till nästa liknande samling men sparas
inte längre än två år.



När vi bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för hur uppgifterna sparas.

Församlingskontakt/Föreningskontakt

Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som församlingen och/eller föreningen har 
registrerade om dig vänder du dig till församlingen:
Borensbergs Baptistförsamling (org-nr 824000-0243), Husbyvägen 20, 590 31 Borensberg
mailto:Info@salemborensberg.org webb: http://www.salemborensberg.org/

Kontaktuppgiftsansvarig i Borensbergs baptistförsamling:
Niklas Bjernhagen mailto:niklas.bjernhagen@salemborensberg.org

Kontaktuppgiftsansvarig i föreningen EFK Ung Bidragsspåret Borensberg:
Jonna Gill mailto:jonna.gill@boremail.com

_______________________
1 Kontaktuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress
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