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Om du interagerar med oss på sociala medier 
Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter? 
Vi är aktiva på sociala medier såsom Facebook (Fjärås-Förlanda församling) och Instagram (fjarasforlanda-

forsamling). Om du väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg eller en kommentar, på någon av våra 

publika sidor samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som du publicerar. Vi behandlar uppgif-

terna i syfte att kunna informera och kommunicera med de personer som tar kontakt med oss för att ställa 

frågor eller föra diskussioner. Förutom att dina personuppgifter lagras i den tjänst du publicerat dem be-

handlar vi dem även genom att läsa, eventuellt besvara och i undantagsfall radera dem. Du kan ta tillbaka 

ditt samtycke när som helst genom att själv radera det du publicerat. 

 

Kom ihåg att du genom att publicera innehåll på en av våra publika sidor även lämnar de uppgifter du publi-

cerar till leverantören av den sociala tjänsten. Fjärås-Förlanda församling har ingen kontroll över vad dessa 

leverantörer gör med dina uppgifter, utan det regleras helt av deras egna villkor för respektive tjänst. 

 

Ibland marknadsför vi även våra inlägg på sociala medier. När vi gör det kan vi med hjälp av den berörda 

tjänsten välja att exempelvis rikta oss till personer i vissa åldrar som bor inom ett visst område. Det kan även 

hända att vi riktar oss till personer med vissa intressen som de själva angivit på sin profil. Vi får inte tillgång 

till några uppgifter om specifika personer, utan all faktisk behandling av personuppgifter utförs av leverantö-

ren av den sociala tjänsten. 

 

Observera att publicerat material kan komma att bevaras för arkivändamål av allmänt intresse och att vi 

omfattas av en inomkyrklig offentlighetsprincip som innebär att vi kan vara skyldiga att lämna ut uppgifter 

till allmänheten. Offentlighetsprincipen framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 

54 i kyrkoordningen. 

 

Vilka rättigheter har du? 
Fjärås-Förlanda församling ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rät-

tigheter enligt dataskyddsförordningen, se https://fjaraskyrka.se/behandling-av-personuppgifter-gdpr/ 

Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud. 
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