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Samtycke enligt dataskyddsförordningen 
vid behörighetsprövning av tjänst i

         församling/pastorat

Du har ansökt om en tjänst som kräver behörighetsprövning. En behörighetsprövning 
innebär att vi behandlar personuppgifter om dig på det sätt som framgår av vår integritets-
policy som finns på vår hemsida (se processen behörighetsprövning i integritetspolicyn). 

För att vi ska kunna genomföra en behörighetsprövning behöver du på grund av be-
stämmelser i dataskyddsförordningen ge oss ett samtycke att vi får göra en behörighets-
prövning och i den även behandla känsliga personuppgifter om dig . Du ger samtycket 
genom att underteckna nedan. 

För att du ska kunna ta ställning till om du vill ge ett samtycke vill vi berätta följan-
de: När ärendet om behörighetsprövning kom in diariefördes det, vilket ska ske enligt 
lagen om Svenska kyrkan och kyrkoordningen (den lagliga grunden för detta är allmänt 
intresse), vilket innebär att vi oavsett om samtycke ges kommer att behålla de inkomna 
handlingarna i diariet. Vi kommer spara alla handlingar i ärendet enligt regelverket SvKB 
2017:2. Om någon vill ta del av handlingar i ärendet kommer det att prövas enligt kyrko-
ordningens regler om sekretess. 

I vår integritetspolicy finns information om dina rättigheter. Där finns också kontakt-
uppgifter till vårt dataskyddsombud, som du kan ta kontakt med om du har frågor eller 
tankar om vår personuppgiftsbehandling. Du har också alltid rätt att lämna klagomål till 
Datainspektionen.

Jag har läst ovanstående och ger mitt uttryckliga samtycke till att stiftet får behandla 
personuppgifter om mig i den behörighetsprövningen som krävs för att min ansökan ska 
kunna prövas av församlingen/pastoratet.
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Namnförtydligande

1. Känsliga personuppgifter är uppgifter som kan avslöja ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella lägg-
ning samt genetiska uppgifter, och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person. I ärenden 
om behörighetsprövning är det främst uppgifter som kan avslöja religiös övertygelse som aktualiseras. 
Även uppgifter om hälsa kan ibland vara aktuella till exempel om det framgår av handlingarna att du varit 
sjukskriven viss period. Du kan själv tänka igenom vad du lämnar för personuppgifter i ditt CV och ditt 
personliga brev, eftersom dessa ingår i vårt beslutsunderlag. I övrigt beskriver vi i integritetspolicyn vilka 
typer av personuppgifter vi inhämtar och prövar. 
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