
Personverkerklæring Sandefjord kirkelige fellesråd  
REGISTER FOR DELTAKELSE I KIRKELIGE HANDLINGER - 
EKTESKAPSINNGÅELSE 
 

Behandlingsansvarlig  

Kirkevergen er på vegne av Sandefjord kirkelige fellesråd behandlingsansvarlig for 
selskapets behandling av personopplysninger.   

Personopplysninger som lagres 

Vi lagrer følgende personopplysninger om personer som inngår ekteskap: 
personnummer, navn og, adresser før ekteskapsinngåelse og navn og adresser 
etter ekteskapsinngåelse, telefonnummer og epostadresse(r).  

Formål med behandlingen  

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale 
om ekteskapsinngåelse. 

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi personer som skal inngå ekteskap 
informasjon i forbindelse med brudeparsamlinger og vielse via epostutsendelser, 
sms og postutsendelser.   

Grunnlaget for behandlingen  

Informasjon om navn, adresse, personnummer, epostadresse og telefonnummer, 
benyttes for å oppfylle avtalen om vielse. Grunnlaget for denne behandlingen er 
personvernforordningens artikkel Art 6 (b).  

Innhenting av personopplysninger  

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til oss i forbindelse med at du har 
gjort avtale om vielse. 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter  

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til 
andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.  

Sletting av personopplysninger 

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med vielsen lagres i vårt aktive register til 
vielsen er gjennomført og rapportert til offentlige myndigheter. 
Opplysninger vi etter gjeldende lovverk er forpliktet til å bevare utover dette, vil 
lagres i det antall år loven krever. 

Rettigheter for den registrerte  

Vi behandler brudefolkenes personopplysninger i henhold til 
personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at 
brudefolkene kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve 
retting eller sletting av opplysninger.  
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene. 
 



 

Personvernombud 

Sandefjord kirkelige fellesråd har p.t. ikke personvernombud, men kirkevergen, 
Terje Grevle, er ansvarlig for lokal behandling av personopplysninger. 

Informasjonssikkerhet 

Vi sikrer brudefolkenes personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og 
tilgangskontroll.  

Kontaktinformasjon 

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan 
sendes skriftlig til følgende adresser:  
Kirkevergen i Sandefjord:    Fellesrad@sandefjord.kirken.no 
Menighetssekretær:     post@sandefjord.kirken.no 

    
 
 
 
 
 
 
 

Sandefjord kirkelige fellesråd 
Adresse: Bjerggata 56 

Postnr/poststed: 3210 Sandefjord 
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