Personvernerklæring for Bedehuskirken
Denne personvernerklæringen gjør rede for håndteringen av personopplysninger
som samles inn for å utøve våre tjenester overfor Bedehuskirkens medlemmer og
andre kontakter.

Generelt
Bedehuskirkens ansatte og frivillige skal ha en bevisst og respektfull holdning til
håndtering av personinformasjon. Denne informasjonen skal til enhver tid
behandles i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.
Bedehuskirken benytter tjenester levert av Cornerstone for å registrere og
oppbevare opplysninger om personer. I tillegg benytter vi Checkin.no for
påmeldinger til våre arrangementer.

Formål
Vi behandler personopplysninger for å kunne
•
•
•

gi informasjon til medlemmer, alle som tilhører i en huskirke,
deltakere i våre arrangement og andre kontakter.
ha et system som er i henhold til GDPR.
søke tilskudd til våre aktiviteter.

Innhenting av personopplysninger og samtykke
Ved påmelding til våre arrangement samtykker man til at vi kan lagre og bruke de
registrerte personopplysningene. Kun nødvendig og relevant informasjon skal
innhentes.
Fra våre medlemmer innhentes alle opplysninger som er nødvendig for kunne
søke kommunalt og statlig tilskudd, og for å kunne formidle relevant informasjon.
For arrangement hvor medlemskap og/eller deltakerliste blir registrert, innhentes
opplysninger om navn, fødselsdato, adresse, telefon, epost og annen relevant
informasjon.
For barne- og ungdomsarbeidet registreres også navn og kontaktinformasjon til
foresatte.
Faste givere til Bedehuskirken registreres i Indremisjonsforbundets giverportal
med navn, fødselsdato, postadresse, epostadresse og telefon. Personnummer
registreres hvis du har bedt om skattefradrag. Her registreres også gavebeløp og
kontonummer.

HVORDAN BRUKES INFORMASJONEN?

Bedehuskirken vil aldri dele eller på noen måte selge eller gi videre informasjonen
vi har mottatt fra deg til en tredjepart.
Bedehuskirken mottar hvert år tilskudd fra stat og kommune. Informasjonen i vårt
medlemsregister vil da måtte deles med kontrollorganene i tilknytning til dette.
For øvrig vil vi kun benytte ditt navn, din epost-adresse og mobilnummer når vi
kommuniserer med deg.
Dersom du ønsker å slette dine oppføringer hos oss er det fullt mulig, men
medlemsopplysninger kan vi ikke slette helt da vi er pålagt å arkivere disse.
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan
sende skriftlig til post@bedehuskirken.no

