
Personvernerklæring 

Våre interne rutiner for behandling av personopplysninger er utarbeidet for å være i 

overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Vi behandler kun personopplysninger hvor vi 

har rettslig grunnlag for det. 

 

Behandling av personopplysninger i Bodø kirkelige fellesråd 

Formålet med å innhente kontaktinformasjon og personopplysninger er at vil skal kunne 

utføre oppdrag og tjenester. Vi innhenter kun opplysninger som er nødvendig for å yte 

tjenester i forbindelse med vårt medlemsregister, kirkelige handlinger, trosopplæringstiltak og 

øvrige tilbud du kan melde deg på, herunder babysang, kor med mer. Disse 

personopplysningene er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og i noen tilfeller 

personnummer.  

 

Dine personopplysninger blir lagret hos oss så lenge det er nødvendig for det formål de er 

innhentet for. Det vil si at når et oppdrag eller en tjeneste er utført vil dine personopplysninger 

bli slettet fra våre systemer. Vi gjør oppmerksom på at organer i Den norske kirke er forpliktet 

av arkivlovgivningen. Det vil si at sletting av personopplysninger kun kan gjennomføres der 

sletting er i overensstemmelse med forskrift om Den norske kirkes medlemsregister og 

regelverket om kassasjon i arkivloven.  

 

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om 

deg. Videre har du rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og 

kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om disse rettighetene hos datatilsynet. For å ta i 

bruk dine rettigheter, eller trekke tilbake samtykke til behandling av personopplysninger, 

henvender du deg til behandlingsansvarlig, Bodø Kirkelige fellesråd ved kirkeverge Tom 

Solli (personvern.bodo@kirken.no). Vi vil svare på din henvendelse så snart som mulig og 

senest innen 30 dager. Dersom du vil ta i bruk dine rettigheter overfor oss vil vi be deg om å 

bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon. Dette for å være sikre på at vi kun 

gir tilgang til dine opplysninger til deg og ikke til noen som gir seg ut for å være deg. 

 

Vi utleverer ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger rettslig 

grunnlag for utlevering. Dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger ikke 

er i overensstemmelse med personvernlovgivningen kan du klage til datatilsynet 

(postkasse@datatilsynet.no). 

 

Våre ansatte har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven. Også vårt arbeidsreglement 

forplikter våre ansatte til å etterleve taushetsplikten i tråd med våre etiske retningslinjer. 
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Vi benytter oss av eksterne leverandører av IT tjenester. De viktigste underleverandørene våre 

er Kirkepartner, Agrando og Ecclesia. Med underleverandørene har vi inngått 

databehandleravtaler som forplikter dem til å følge personvernlovgivningen.  

 

Dersom du søker en stilling hos oss samtykker du i at vi kan behandle personopplysninger om 

deg i henhold til vår personvernerklæring. Bodø kirkelige fellesråd har vedtatt at ansettelses- 

og oppsigelsessaker behandles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og at tidlige praksis 

med innsynsrett for jobbsøkere etter forvaltningsforskriften videreføres. 

 

Dersom du ikke lenger ønsker å være registrert hos oss kan du sende e-post til vår 

behandlingsansvarlige (personvern.bodo@kirken.no). 

 

Ved endring av våre rutiner og tjenester og endringer i regelverket om behandling av 

personopplysninger vil oppdatert informasjon alltid finnes tilgjengelig på vår nettside. 
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