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Denna policy är fastställd av årsmötet för Samfundet Liberala Katolska Kyrkan i Sverige den 
30 september 2018. 
 
Samfundets medlemmar registreras i programvara Filemaker enligt nedan. 
Filen finns i två exemplar. En hos registeransvarig och en hos biträdande registeransvarig. 
 
Utdrag ur registret till tredje part får endast ske efter den registrerades skriftliga medgivande. 
Den registrerade kan när som helst begära utdrag om sig själv. 
 
Den registrerade kan när som helst begära sig struken ur registret.  
För kyrkomedlem gäller dock att denne först ska göras medveten om vilka data avseende dop, 
konfirmation och vigningar som går förlorade. 
 
Person, eller vid barn dennes vårdnadshavare, ska skriftligen godkänna att utlämnade 
uppgifter får registreras enligt nedan. 
 
Följande registreras för kyrkomedlem: 

- Församling  
- Medlemsförhållande (Kyrkomedlem) 
- Medarbetare (ex samfundsstyrelse) 
- Post i retur Sänd inga program Ej aktiv Utträtt Avliden  

 
- Namn 
- Adress 
- Postadress 
- Telefon 
- E-postadress 
- Vigning/Ordination 
- Aktiv lista 
- Övriga anm (Faddrar, avliden datum, begravd datum) 

 
- Födelsedatum 
- Födelseort 
- Tidigare döpt (datum, kyrka) 
- Tidigare konfirmerad (datum, kyrka) 
- Döpt i LKK (datum, församling, officiant) 
- Konfirmerad i LKK (datum, församling, officiant) 
- Ceremoniellt intagen i LKK (datum, församling, officiant) 
- Vigd i LKK (datum, församling, officiant) 
- Parter (födelsedatum, för- och efternamn) 
- Barn (födelsedatum, för- och efternamn) 
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Följande registreras för församlingsmedlem/betjänad av kyrkan: 
- Församling 
- Medlemsförhållande (Församlingsmedlem – Betjänad av kyrkan) 
- Post i retur 

 
- Namn 
- Adress 
- Postadress 
- Telefon 
- E-postadress 

 
- Födelsedatum 
- Födelseort 

 
- Vigd i LKK (datum, församling, officiant) 
- Parter (födelsedatum, för- och efternamn) 
- Barn (födelsedatum, för- och efternamn) 
 

 
 

Efter att jag informerats om de regler som gäller för medlemsregistrering i Liberala 
Katolska Kyrkan i Sverige tillåter jag att av mig överlämnade personuppgifter till 
Liberala Katolska Kyrkan i Sverige får registreras i kyrkans Centralregister. 

 
 

     
 Ort                                                                                                        Datum 

 
 

     
 Namnteckning                                                                                      Namnförtydligande 

 
 
 
 
 
 
 


