
 

GDPR 

GDPR är den nya lagstiftningen om  

personuppgiftshantering som tas i 

bruk den 25 maj 2018, den ersätter 

då PUL. 

PINGST UNG 

Pingst Ung är Pingströrelsens barn- 

och ungdomsorganisation. När 

kyrkor rapporterar medlemmar till 

Pingst Ung så är medlemmarna 

grunden för det bidrag som 

organisationen sedan får från 

staten. Pingst Ung i sin tur är med 

och fördelar dessa medel till kyrkor 

som gör satsningar, läger och har 

verksamhet i sina kyrkor. De är 

även med och anordnar 

ledarutbildningar och 

inspirationsdagar. 

 

När din tonåring skriver på en lista 

för att bli medlem i Pingst Ung så är 

detta ett ettårigt medlemskap och 

det kostar ingenting. De kommer, 

efter det år de skrivit på listan, få 

göra ett nytt ställningstagande 

kommande år om de fortfarande 

finns med i verksamheten. Man 

behöver med andra ord inte säga 

upp sitt medlemskap om man inte 

längre vill vara medlem. Gamla 

listor lagras sedan under några år 

då lagen kräver detta eftersom de 

är grunden för de bidrag vi söker.  

Namnteckningen och 

medlemskapet är helt enkelt 

grunden för att vi ska kunna söka 

bidrag och anordna verksamhet 

som i slutändan kostar mindre för 

ungdomarna. 

 

HUR VI TÄNKER OM PERSONUPPGIFTER 

 Egentligen förändras inte så mycket av hur vi hanterar 

uppgiter om personer, då vi alltid strävar efter att uppgifter som 

lämnas till oss hanteras med varsamhet. 

 Det som däremot förändras är att vi som kyrka arbetar på att 

bli bättre på att informera om vad och hur vi lagrar uppgifter, samt att 

vi fortsätter att gallra och plocka bort gamla uppgifter som inte är 

relevanta för den verksamhet vi idag bedriver. 

 Vi har inget egensyfte i att samla på oss personuppgifter som 

kyrka. De listor och register som vi har är för att kunna kontakta 

personer i vår verksamhet och skicka ut relevant information, samt för 

att kunna söka bidrag från Pingst Ung (läs mer i spalten till vänster) 

och Trollhättans Stad 

VILKA LISTOR FINNS I VÅR UNGDOMSVERKSAMHET? 

NÄRVAROLISTOR 

Närvarolistorna ligger till grund för de bidrag vi söker som förening 

från Trollhättans Stad 

MEDLEMSLISTOR PINGST UNG 

Läs mer om medlemsskapet i Pingst Ung i vänster spalt 

LISTOR FÖR SAMORDNING AV AKTIVITETER OCH LÄGER 

När vi anordnar olika aktiviteter och läger så samlar vi in uppgiter för 

att kunna samordna, och även ibland för att kunna söka bidrag. 

SMS-GRUPPER 

Bland ungdomarna har vi sms-grupper där vi gör utskick om våra 

aktiviteter och ungdomssamlingar 

INTRESSEGRUPPER OCH RÅD 

Vi har i verksamheten även cafégrupper, ungdomsråd, 

ungdomsledarteam, lovsångsteam m.m 

För samordning av dessa grupper så finns det listor på medlemmar 

och kontaktuppgifter i dessa listor. 

 

Gemensamt för alla dessa listor är att de finns tillgängliga för ett 

mindre antal personer som är ansvariga för verksamheten samt att det 

är fullt möjligt att höra av sig om man inte vill finnas med längre. 

Har du några frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att 

höra av dig 

 

Pernilla Öman 

pernilla@trollhattanpingst.se 

Pastor med ansvar för ungdom 

Trollhättan Pingst 

UNG 
GDPR 



 

 


