
Information om personuppgiftsbehandling  
för medlemmar i S:ta Eugenia katolska församling 

 

S:ta Eugenia katolska församling (”S:ta Eugenia”) behandlar personuppgifter i enlighet med 
svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har 
du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.  
 
Katolska kyrkan i Sverige har ett centralt medlemsregister. Katolska Biskopsämbetet är 
personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. S:ta Eugenia är 
personuppgiftsbiträde. Du kan alltid komma i kontakt med Katolska Biskopsämbetet genom 
att kontakta S:ta Eugenia på exp@sanktaeugenia.se. Medlemskapet i katolska kyrkan – som 
också är medlemskap i en världsvid kyrka – och i S:ta Eugenia församling är frivilligt och det 
är även lämnandet av dina personuppgifter, men Katolska kyrkan/S:ta Eugenia behöver 
vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.  
 
Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda 
ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, civilstånd, 
adress, e-postadress och registreringsorsak. Utöver detta noteras även kyrkotillhörighet 
(latinsk eller orientalisk) samt mottagna sakrament. Den personuppgiftsbehandling som 
utförs i samband med ditt medlemskap i Katolska kyrkan/S:ta Eugenia församling är laglig för 
att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Katolska kyrkan/S:ta 
Eugenia församling har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för 
nedan angivna ändamål.  
 
Behandling av personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan 
personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i 
lag.  
 
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att värna om Katolska kyrkans 
medlemmar, från dop till begravning. Registret gör det möjligt för oss att erbjuda sakrament 
och själavård. Syftet med registret är även upprätthålla en god registervård, att sköta 
medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och församlingsbladet. Vi kan också 
komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer 
registreras eftersom det är viktigt att Katolska kyrkan/S:ta Eugenia ska kunna säkerställa 
medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i 
Katolska kyrkans centrala IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut 
till andra utvalda företag och organisationer som S:ta Eugenia samarbetar med för 
nödvändig behandling för S:ta Eugenias räkning. Det gäller framför allt vid utskick av 
Eugeniabladet då det är tänkbart att vi kan anlita ett företag för adressering. Vid all hantering 
av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.  
 
Lagringstiden 
S:ta Eugenia behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem i vår församling och i 
Katolska kyrkan. När ditt medlemskap i Katolska kyrkan upphör raderas dina personuppgifter 
snarast. Personuppgifterna kommer då endast att fortsätta att lagras om det följer någon 
sådan skyldighet av lag. 
 
Dina rättigheter 
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att 
få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga 
personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad och ogrundad behandling 
raderad. 



   

 

En begäran om detta kan skickas till exp@sanktaeugenia.se. Du har också rätt att vända dig 
till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är 
missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder 
dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.  
Genom att godkänna S:ta Eugenias och Katolska kyrkans medlemsvillkor bekräftar du att du 
mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.  
Om du inte önskar få information från oss, församlingsbladet eller eventuella andra utskick 
kan du när som helst kontakta oss på exp@sanktaeugenia.se och begära att vi stoppar 
utskicken.  
 
Utträde 
Vill du lämna Katolska kyrkan ska du kontakta din församling. Din församling kan vara en 
annan även om du vanligen besöker S:ta Eugenia. Du tillhör den församling som ligger 
närmast dig geografiskt. Av den får du hjälp med blankett om utträde. Det är inte möjligt att 
avsluta sitt medlemskap i Katolska kyrkan i Sverige och fortsätta vara medlem i ett annat 
land. Katolska kyrkan är en världsvid gemenskap som inte är bunden till nationsgränser. 
Tillhör du S:ta Eugenia kan du kontakta församlingsexpeditionen på exp@sanktaeugenia.se, 
tel 08-505 78 000. 
 
Har du valt att gå ur kyrkan är du när som helst välkommen tillbaka. Vi ber dig bara att 
kontakta din närmaste församling eller Katolska Biskopsämbetet och meddela detta. 
 
Deltagarlistor i verksamheter 
Inom de olika verksamheterna i S:ta Eugenia förs separat deltagarlistor i syfte att kunna 
kontakta deltagarna i verksamheterna, t ex för körsångare, kursdeltagare, deltagare i 
volontärgrupper m.m. Dessa deltagarlistor raderas när de inte längre behövs. Kontakta 
verksamhetsledaren om du vill ha närmare uppgifter.  
 
Barn och ungdomar som deltar i trosundervisningen och/eller barn- och 
ungdomsverksamheten är normalt även medlemmar i S:ta Eugenia Katolska 
Ungdomsförening (SEKU) och därmed också i Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker 
(SUK). Personuppgiftsansvarig för detta medlemsregister är SUK. Vill man inte vara med i 
dessa organisationer kan man anmäla detta genom att kontakta verksamhetsledaren eller 
församlingsexpeditionen, exp@sanktaeugenia.se. 

https://www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv
https://www.katolskakyrkan.se/kontakt/biskopsambetet/kansli

