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GDPR (EU:s allmänna dataskyddsförordning) som syftar till att stärka skyddet för fysiska 
personer vid behandling av personuppgifter trädde i kraft 25 maj 2018.  

I och med EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection regulation) 
som syftar till att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av 
personuppgifter har det ställts hårdare krav på hantering av personuppgifter. 
Förordningen belyser särskilt vikten av att hålla ordning på de personuppgifter som 
behandlas genom att föra en registerförteckning där bland annat ändamål med 
behandling samt kategori av registrerade tydliggörs.  

Ytterligare centrala delar i förordningen handlar om att bland annat se till att 
personuppgifterna behandlas lagligt och transparent, att uppgifterna behandlas för 
begränsade ändamål och att inte fler uppgifter än nödvändigt samlas in. Därutöver 
skall personuppgifterna alltid hållas korrekta samt aktuella och med jämna mellanrum 
gallras.  

Besök  https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/ för mer information om EU:s 
allmänna dataskyddsförordning.  

 
Hösten 2019 kom Svenska kyrkans regler för gallring av personuppgifter, SvKB 
2019:1. Vi har anpassat gallringsreglerna i Aveny efter detta dokument och syftet 
med manualen är att ni nu ska komma igång med automatisk gallring av 
personuppgifter i Aveny. 

 
Den användare som ska utföra nedanstående uppgifter behöver få rollen Aveny GDPR-
ansvarig utdelad till sig i behörighetswebben (GAS enheter) eller genom behörighet till 
rutinen GDPR register och GDPR Inventering för aktuell församling/pastorat. 

 

http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/
http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/
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För att vid behandling av personuppgifter i Aveny stärka skyddet för de vars 
personuppgifter registreras har vissa anpassningar gjorts som berör samtliga delprogram. 
Det finns ett bra inbyggt dataskydd som bland annat innebär att: 

- Personuppgifterna behandlas endast för det ändamål de samlas in för 
-  Genom att varje enskild registrering av personuppgifter knyts till sitt ändamål 
- Det går direkt vid registreringen få information om hur länge uppgifterna kommer att 

lagras i systemet 

I programmet finns också bland annat stöd för att hantera och ta ut en registerförteckning 
och registerutdrag samt stöd för att inventera personuppgifter som behandlas i Aveny, dels 
enligt artikel 30 i GDPR, dels enligt den av Nationell Nivås rekommenderade 
inventeringsmallen. 

Den mesta funktionalitet är byggd i WebAveny för möjlighet till enkel åtkomst. Hantering av 
exempelvis gallring och inventering görs alltså främst via webben.  

 
Enligt artikel 30 i förordningen ska varje personuppgiftsansvarig föra ett register över 
behandling av personuppgifter. Registret ska bland annat innehålla uppgifter om ändamål 
med behandling och beskrivning av de personkategorier som behandlas samt information 
om eventuella mottagare av personuppgifterna.    

 
 

Varje enhet har själv ansvar för de uppgifter som registreras i 
Aveny och för möjligheten att upprätthålla ett aktuellt och 
uppdaterat register har Eniac byggt stöd för detta i WebAveny 
och en rutin som heter GDPR Register har skapats. För att 
registret korrekt ska spegla er användning av systemet behöver 
vissa uppgifter godkännas och kompletteras. Registret kan sedan 
exporteras till Excel. 

I rutinen GDPR Register återfinns också stöd för hantering av 
automatisk gallring.  
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Klicka på GDPR Register och börja med att välja ett delprogram som ska godkännas och 
kompletteras. Beroende på olika ansvar fördelat på delprogrammen kan olika personer 
godkänna och komplettera olika delprogram.  

 

Eftersom Aveny hanterar många olika typer av personuppgifter har uppgifterna grupperats i 
personkategorier. I Aveny Bokning återfinns exempelvis personkategorierna Anhörig, 
Beställare, Brudpar och så vidare som i sin tur kan innehålla enskilda personuppgifter. Varje 
personkategori hanteras var för sig, eftersom bland annat syften, ändamål och laglig grund 
skiljer kategorierna åt.  
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Klicka på ”Hantera personkategori” längst till höger om en personkategori för att börja.  

 

Det finns 15 frågor per personkategori som ska besvaras. Frågorna är utvalda för två syften: 

- för att ligga till grund för en registerförteckning enligt artikel 30 i GDPR 
- för att utgöra underlag för inventeringen som rekommenderas av Nationell Nivå. 

De frågor som ska besvaras är ”hopfällda” men öppnas en och en genom att klicka på 
respektive ”rullgardin” eller genom att använda funktionen ”Expandera alla”.  
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Eniac har tagit fram ett genomarbetat förslag på svar till de allra flesta av de 15 olika 
frågorna. Anser ni att ni använder Aveny på ett standardsätt så väljer ni lämpligen att 
markera ”Använd Eniacs förslag till svar”, men det går också att komplettera vårt svar eller 
ange ett helt eget svar på frågan.  Ni kan få utförligare information om frågan genom att 
hålla musen över informationsikonen.  

 

Ett val måste göras för att frågan ska betraktas som ”Klar”. För att gå vidare till nästa fråga 
(om alla inte redan är expanderade) klicka på nästa ”rullgardin”. 
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När samtliga frågor är besvarade för en personkategori kan användaren ta sig till nästa 
personkategori genom att klicka på knappen ”Nästa personkategori”. 

 

 
På motsvarande sätt besvaras samtliga frågor för en personkategori. Det finns dock en fråga 
som är lite speciell och det är frågan om automatisk gallring. . I samband med att frågan 
besvaras ska också vissa val rörande den automatiska gallringen beaktas.  

 

 

Finns stöd för automatisk gallring på den personkategori som hanteras visas detta med hjälp 
av texten ”Automatisk gallring är möjlig men inte aktiv”.  
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För att aktivera den automatiska gallringen gällande hur gallringen ska fungera går det att 
klicka på länken ”Hantera automatisk gallring”.   

 

Inom den personkategori som 
hanteras kan ett flertal olika typer 
av adressposter finnas. De 
adressposter som innefattas i 
personkategorin presenteras högst 
upp till vänster. Beslut för hur 
automatisk gallring ska fungera tas 
per enskild adresspost. 

 

För de flesta adressposter finns möjlighet att göra två olika val.  

Gallra enligt standard = Eniac har skapat 
en standardgallring som syftar till att lagra 
personuppgifterna i systemet så kort tid 
som möjligt innan automatisk gallring sker.  

 

Standarden är baserad på många olika parametrar och utgår från självklarheter som att en 
anhörig registrerad på en begravning exempelvis inte gallras automatisk förrän aktiviteten 
(begravningen) har ägt rum. 
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Gallra enligt standard, men med utökad 
lagringstid = Möjlighet finns att påverka 
Eniacs standard vad gäller automatisk 
gallring genom att ange en utökad lagringstid.  

Känns det som att en viss typ av personuppgifter av någon anledning behöver finnas i 
Aveny längre tid än vad standarden inrymmer går det att ange ytterligare lagringstid. Den 
utökade tiden anges i månader och när det totala antalet månader av lagring (standard + 
utökat antal månader) har passerat gallras uppgifterna automatiskt. Att ange en utökad 
lagringstid är inte möjlig på alla typer av adressposter, det beror delvis på att den 
adressposten då gallras vid samma tillfälle som en annan adresspost.  

För att kunna notera varför ni väljer att utöka lagringstiden finns en separat noteringsruta för 
detta. Den information som anges i detta fält avspeglas inte på något annat ställe än i precis 
anslutning till den adresspost anteckningen görs. 

 

 
 

I Aveny Bokning och Bisättning behöver ytterligare inställningar göras för att Aveny ska 
kunna veta hur länge personuppgifter behöver sparas som underlag för fakturering. Varje 
enhet bestämmer alltså själv hur många månader man behöver ha på sig för att kunna 
utnyttja uppgifterna som underlag i en kundfaktura eller KOB-clearing.  

När gallringen beslutas för varje 
adresspost kan det alltså också 
finnas en länk som meddelar att 
”Information om underlag för 
fakturering saknas” intill 
gallringsalternativen.  
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Om den användare som arbetar med att 
aktivera den automatiska gallringen är behörig 
till styrvärdena: 

- ”Aktivitetstyper” i Aveny Bokning  
- ”Övriga inställningar” i Bisättning  

så kan användaren klicka på länken och ange de antal månader personuppgifterna behöver 
sparas som underlag för fakturering. Klicka därefter på OK. 

 

Observera att inställningen gäller per 
aktivitetstyp. Bestämmer enheten att 
personuppgifter som kan registreras 
på en begravning behöver sparas i 3 
månader gäller detta värde både för 
Anhöriga och Beställare, som kan 
registreras på en begravning. 

 

 
 

När gallring har beslutats för de 
adressposter som innefattas i den 
personkategori som hanteras 
behöver rutan ”Aktivera automatisk 
gallring för personkategorin” 
markeras, för att gallringen ska 
aktiveras. Klicka därefter på OK.  
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När gallringen är aktiverad för en personkategori visas detta med hjälp av den gröna texten 
”Automatisk gallring är aktiv”.  

 

Ni kan göra klart er inventering av personkategorierna och aktivera dem för automatisk 
gallring utan att systemet börjar att gallra personuppgifterna. Det fördefinierade svaret från 
Eniac på denna fråga avspeglar det aktuella läget i systemet vad gäller gallringen.  

 

För att Aveny sen ska börja med automatisk gallring så krävs även att hantering för 
gallringsbeslutet är klart (se avsnitt 3.9). 

 

 

Beslutar enheten att förändra den automatiska gallringen efter en tid kommer 
förändringarna inte påverka de personuppgifter som registrerats innan förändringar, utan 
endast gälla för de uppgifter som registrerats efter förändringen gjorts.  
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När ni har gått igenom alla 
personkategorier och svarat på 
samtliga frågor, så kan ni exportera 
en Registerförteckning i form av ett 
Excel-dokument. Klicka på 
”Exportera” ( se 3.6). 

 

 

 

 

 

Om en eller flera av de personkategorier som återfinns inom delsystemen i Aveny inte 
används i er enhet finns möjlighet att inaktivera en sådan kategori genom att avmarkera 
”Används i systemet”. Det innebär att de 15 frågorna inte behöver besvaras för den 
kategorin och den visas heller inte i det Excel-ark som går att exportera från GDPR Register. 
Personkategorin utesluts också i GDPR Inventering.  

 

 

 
Till och från kan det hända att Eniac korrigerar de svar som erbjuds på många av frågorna i 
GDPR Register. Om så är fallet delges den informationen via en klickbar länk som är 
åtkomlig inom den modul svaren har förändrats i.  
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Klicka på länken för att ta del av de nya svaren och besluta hur ni önskar hantera 
förändringen. Kanske vill ni efter uppdateringen komplettera med ett eget svar på frågan, 
exempelvis. Kvittera därefter frågan. Länken försvinner när samtliga förändringar är 
kvitterade. 

 

 
När samtliga personkategorier har hanterats inom delprogrammet så ska beslutsdatum och 
ansvarig för automatisk gallring hanteras i systemet. Det här är det sista ledet för att 
gallringen ska aktiveras. 

Klicka på ”Hantera beslut för automatisk gallring”. 

 

 

Aktiveringen sker per delprogram och när ni är 
klara med personkategorierna så ska 
gallringsbeslutet aktiveras. 

 Fyll i alla uppgifter för gallringsbeslutet i 
formuläret. Som underlag kan ni referera till SvKB 
2019:1, Svenska kyrkans regler för gallring av 
personuppgifter, i sådana fall visas en länk till ett 
PDF-dokument för SvKB 2019:1. 

 

Klicka sedan på knappen Spara. Du får en 
bekräftelse på att gallringen kommer att ske 
löpande. 
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Därefter kommer du tillbaka till GDPR Register och ser nu att beslutet är registrerat och 
uppgiften klar. 

 

Den automatiska gallringen sker nu löpande.  

 
Du har nu möjlighet att se när den senaste gallringen skedde genom att gå in på en 
personkategori, öppna upp ”Automatisk gallring” och sedan klicka på ”hantera automatisk 
gallring”.  
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Den gröna raden är klickbar 

 

Vill du se mer information om gallringsposterna så klickar du på den gröna raden. 
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När inventeringen av valda delprogrammet är genomförd så går det även att exportera en 
registerförteckning till Excel. Här visas hur personuppgifter hanteras i Aveny utifrån era svar 
vid inventeringen. 

För att få tillgång till förteckningen markerar ni aktuellt delprogram och exportera. Klicka 
sedan på ”Exportera”. 

 

Ange en e-postadress om ni önskar exportera registret och klicka på ”Skicka”. I mejlet 
återfinns en bifogad fil i form av ett Excel-dokument som automatisk sammanställt samtliga 
svar på de frågor som besvarats i GDPR Register.  

 

När du öppnar dokumentet behöver du anpassa radhöjden för att komma åt allt information i 
Exceldokumentet. 

Markera hela dokumentet ”Ctrl+ A” och genom format kommer du åt ”autopassa radhöjd”. 
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När inventeringen är genomförd går det även att exportera informationen till det Excel-ark 
Svenska kyrkans nationella nivå bistått med vad gäller genomförandet av inventeringen.  

 

 

Klicka på ”Exportera” och ange den mailadress till vilken inventeringen skall skickas till. 
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Den registrerade har enligt artikel 15 i förordningen rätt att ta del av vilka personuppgifter 
som rör honom eller henne som behandlas av den personuppgiftsansvarige.  

I Aveny finns stöd för att ta reda på vilka personuppgifter som behandlas för enskilda 
personer.   

Genom att inneha behörighet till rutinen ”Registerutdrag” kan sökning på personnummer 
göras för att ta reda på vilka personuppgifter som behandlas för en specifik person i Aveny.  

Registerutdraget presenterar bland annat ändamålet med varför personuppgifterna finns 
registrerade, vilka typer av personuppgifter som registrerats och tidsfristen för hur länge 
uppgifterna lagras i Aveny.  

Registerutdraget fungerar också som underlag om den registrerade begär att raderas från 
Aveny. Utförs åtgärden att på begäran radera de personuppgifter som behandlas i Aveny 
finns många inbyggda mekanismer för att se till att uppgifter som inte kan raderas av en 
eller annan anledning inte gör det. Det kan exempelvis handla om att programmet begränsar 
radering av en viss personuppgift om uppgifterna används för att kontrollera att en faktura 
är betalad. 

 

Du kan öppna rutinen ”Registerutdrag” för att söka 
efter ett personnummer eller namn. 

Rutinen återfinns i ”Aveny-bollen” och i varje 
delsystem. 

 

 

 

 

För att få träff behöver du ett fullständigt 
personnummer eller e-postadress, du kan 
även söka på namn men då krävs att du 
har förnamn, efternamn och gatuadress, 
för att få träff. 
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Tabba ur fältet för att tillåta Aveny att 
söka efter alla personuppgifter kopplade 
till angivet personnummer/e-postadress. 
En eller fler rader presenteras beroende 
på hur många gånger personen förkommer i Aveny.  

 

Utdraget går att exportera till Excel genom att klicka på knappen ”Excel” eller skrivas ut som 
en PDF genom knappen ”Rapporter”. 

 

 

Via Adressmeny-knappen som 
återfinns intill den registrerade 
adressen finns också möjlighet 
att göra ett uppslag mot 
personnumret för att i ett 
registerutdrag identifiera 
eventuella andra ställen 
personen finns registrerad i 
Aveny.  
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De fält som har gallrats visas med gallringsdatum och spärrade fält, gallrade fält kan ej 
återskapas. 

 

 
Vissa förändringar har gjorts för att anpassa 
WebAveny till GDPR.  

Som standard visar vi inte alla personuppgifter i 
WebAveny, men har ni behov av att se personnummer 
på avliden etc så bockar du för ”Tillgång till 
bokningsinfo via WebAveny” på aktuell användare. 

 

 
Vissa förändringar har gjorts i Bokningsbekräftelsen som går att ta ut från Aveny Bokning.  
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Väljer du att skriva ut en fullständig bokningsbekräftelse så visas alla personuppgifter som 
är inskrivna på bokningen, medan en enkel bokningsbekräftelse endast tar med namn på 
personer som är bokade på aktiviteten. 

  

 
Den som behandlar personuppgifter (Eniac Data) för den personuppgiftsansvariges 
(kundens) räkning kommer, i likhet med vad som gäller idag, att vara personuppgiftsbiträde.  

Personuppgiftsbiträdesavtalet har helt anpassats efter regelverket enligt GDPR. I korthet 
kan sägas att personuppgiftsbiträdet fått nya skyldigheter och ett betydligt utökat eget 
ansvar för personuppgiftbehandlingen. I ett flertal situationer kommer 
personuppgiftsbiträdet att omfattas av samma skyldigheter som gäller för 
personuppgiftsansvariga. 

Avtalen bygger på den mall som Svenska kyrkans jurister har tagit fram och som finns på 
internwww.svenskakyrkan.se/dataskydd. 

Personuppgiftsbiträdesavtal uppdaterades enligt GDPR 2018.  
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På samtliga ställen i Aveny där adresser kan registreras används speciella adressknappar 
och adressfält. Nedan beskrivs hur dessa används. 

 
I standardfallet vill man att alla personadresser hålls korrekta genom att de löpande 
uppdateras från Kommunikatorn. Detta görs genom att man 
registrerar ett fullständigt personnummer. När användaren 
tabbar ur personnummerfältet hämtas resterande 
adressuppgifter kopplade till personnumret med hjälp av 
Kommunikatorn.  Det innebär att fälten Efternamn, 
Förnamn, Fullst namn och Adress kommer fyllas i 
automatiskt. 

Fältet för personnummer samt fälten för samtliga 
automatiskt ifyllda uppgifter spärras direkt för redigering 
genom att bli grå.  

Om tilltalsnamn saknas hos Skatteverket kommer fältet förnamn dock att vara 
upplåst för möjligheten att låta användaren själv registrera förnamn.    

Fälten Telefon, Mob tel och E-post kommer alltid vara redigeringsbara för 
möjligheten att anteckna dessa uppgifter.  

Används ”standardfallet” vid registrering av personuppgifter kan Aveny garantera att 
personuppgifterna hålls korrekta och aktuella med hjälp av kontinuerliga kontroller 
mot Kommunikatorn.   

 

 
 

Knappen innehåller idag 2 olika funktioner. 

Avvikande adress: I undantagsfall kan det vara 
önskvärt att registrera en avvikande adress, alltså en 
adress som skiljer sig från folkbokföringsadressen. Då 
kan man via adressmeny-knappen välja alternativet 
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”Avvikande adress”. Samtliga fält blir redigeringsbara för möjligheten att registrera en 
avvikande adress. Utförs denna åtgärd kommer adressen 
inte att hållas uppdaterad med hjälp av kontinuerliga 
kontroller mot Kommunikatorn.  

Om en adress är avvikande går detta att se delvis med hjälp 
av en kursiv text som påvisar ”Avvikande adress” men också 
genom att samtliga adressfält är redigeringsbara. 

Användaren kan närsomhelst starta uppdateringen mot Kommunikatorn igen genom 
att klicka på ”Adressmeny”-knappen och avmarkera ”Avvikande adress”. 
Folkbokföringsadressen ersätter då den avvikande adressen och adressfälten låser 
sig för redigering igen.  

Visa registerutdrag: Användaren kan direkt vid registrering av en adress välja att göra 
ett registerutdrag. Programmet sammanställer då en lista med samtliga tillfällen 
personuppgiften registrerats i systemet. 

 

 

K-knappen har funnits i tidigare versioner och har två funktioner. Om knappen visas i 
anslutning till adressfälten betyder det att enheten använder sig av Kommunikatorn (eller 
Navet) för att kunna söka efter adressuppgifter. Knappen går också att klicka på om 
användaren önskar göra en manuell uppdatering av adressen. Kontinuerliga uppdateringar 
av lagrade adresser i Aveny sker med hjälp av förfrågningar till Kommunikatorn. 

Förfrågningarna sker veckovis för medlemmar och månadsvis för icke medlemmar. 
Knappen är endast klickbar om adressen inte är en ”Avvikande adress”.  

 

Om användaren önskar radera de uppgifter som registrerats finns möjlighet att klicka på en 
”Rensa”-knapp i form av ett tomt pappersark. Alla uppgifter försvinner då och användaren 
kan registrera nya. 

 

Det går att registrera adresser med personnummer även om Kommunikatorn temporärt inte 
möjlig att ansluta till (t ex om lösenordet för Kommunikatorn inte stämmer). Man behöver då 
registrera alla uppgifter manuellt – men efter att adressen är sparad så blir fälten grå för att 
indikera att de kommer att uppdateras vid kommande schemalagda uppdateringar när väl 
Kommunikatorn är aktiv. 
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Det går naturligtvis också att registrera adresser utan att ange personnummer. Utelämnas 
personnummer så kommer alla de övriga adressfälten att vara möjliga att redigera.  

 

 

 


