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Personvernerklæring Porsgrunn Frikirke
Denne personvernerklæringen gjør rede for vår behandling av personopplysninger i
forbindelse med normale aktiviteter i menigheten. Behandlingsansvarlig i organisasjonen er
pastor, om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av
personopplysninger kan gjøres til post.porsgrunn@frikirken.no eller tlf. 41451575.
Medlemskap
For å bli medlem må alle aktivt samtykke i medlemskap. Fra våre medlemmer innhenter vi
navn, adresse, telefonnummer, fødsels- / personnummer og e-postadresse. Disse
opplysningene er grunnlag for å rapportere antall medlemmer for å motta offentlige tilskudd
til drift av organisasjonen. Porsgrunn Frikirke er en del av Den Evangelisk Lutherske
Frikirke. Se: https://frikirken.no/personvern
E-post
Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er så rbare for datatyveri. Du bør
derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi eposten i henhold til innhold og sletter den straks.
Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette
gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende.
Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at
informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.
Hvordan brukes informasjonen?
Organisasjonen bruker personopplysninger til nyhetsbrev/informasjon, invitasjon til
arrangementer og drift av menighetens liv og virke.
Ved påmelding til arrangement i regi av Porsgrunn Frikirke samler vi informasjon
kontaktopplysninger og hvis nødvendig informasjon om allergier og behov for
tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å
administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi
innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye
arrangementer.
Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger dersom du ber om det, men
medlemsopplysninger kan ikke slettes helt da vi er pålagt å arkivere disse, eller overlevere til
Statsarkivet (kirkebøker av historisk interesse). Ved ønske om å bli slettet vil, av historisk årsaker,
opplysninger slettes digitalt ved årsskifte, og utskrift av registrerte opplysninger arkiveres i
brevordnere på avlåst arkivrom. Informasjonen mottatt fra deg, vil ikke benyttes.
Porsgrunn Frikirke vil ikke dele, eller på noen måte gi videre informasjonen vi har mottatt fra deg
til en 3. part.
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Foto
I forbindelse med vå re arrangement kan det bli tatt bilder av personer.
Vi publiserer ikke bilder av enkeltpersoner eller mindre grupper uten å først innhente
samtykke.
Foto av større grupper på offentlige arrangement vil kunne publiseres uten samtykke, men
vil brukes med varsomhet.
Oppbevaring av personopplysninger
Vi oppbevarer kun personopplysninger vi til enhver tid har bruk for. Medlemsopplysninger
lagres fysisk i låst arkivrom og digitalt på egen sikret digital plattform som kalles
«Medarbeideren». Kun et minimum ansatte har tilgang til opplysningene, som dokumentert i
Porsgrunn Frikirke sin Internkontrollrutine IK (GDPR).
Kontaktinformasjon som navn, telefonnummer, adresse og e-post oppbevares trygt og gjøres
kun tilgjengelig for ledere i de grupper/ oppgaver du hører til i.
Opplysninger som personnummer, helseopplysninger etc. oppbevares kun i vå rt
medlemsregister og er ikke tilgjengelig for andre enn de som er ansvarlige for
medlemsregistrering og arrangement, og kun etter ditt samtykke. Disse personopplysninger
brukes ikke på lister eller lagringsmedier tilgjengelig for uvedkommende. Vi sletter alle
personopplysninger vi ikke lenger bruker. Du kan selv til enhver tid få innsyn i hvilke av dine
personopplysninger vi behandler og kreve å få disse slettet.
Hvilke lover gjelder?
Porsgrunn Frikirke er underlagt Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 23 og § 25 med
tilhørende forskrift § 11. Sammen med Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 og EUs
forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), regulerer denne
hvordan menigheten behandler medlems- og personopplysninger.

