
Hallundakyrkans församling

Du kan finnas med i ett elektroniskt register! 

Hallundakyrkans församling använder Repet
Svenska Missionskyrkan, 802002-3217, och Hallundakyrkans församling, 812800-
2675, har ett register (Repet) där du kan vara registrerad. Alla medlemmar och 
deltagare/betjänade som deltar i församlingens aktiviteter registreras i Repet. Syftet 
med registreringen är bland annat för att få korrekt redovisning till stat, kommun, 
landsting, Bilda och liknande organisationer, samfund, ungdomsförbund med flera 
som har intresse av deltagarstatistik eller medlemsstatistik. Informationen används 
vidare för att söka bidrag, hålla kontakt med medlemmar och deltagare, få ut statistik 
för att läsa av trender m.m., upprätthålla korrekta adresser osv. Alla adresser 
uppdateras månatligen mot SPAR – Statens Person- och Adress Register.
Du har rätt att veta vilken information som finns om dig! 
Enligt Personuppgiftslagen har den registrerade rätt att få ett skriftligt utdrag ur 
registret hemskickat till sin folkbokföringsadress. Utdraget är gratis en gång per år 
men måste skriftligen begäras. En sådan skriftligt undertecknad begäran ska sändas 
till:
Svenska Missionskyrkan
Repet
Box 6302
113 81 Stockholm
Inom en månad från att vi har din begäran ska du, enligt lag, ha fått utdraget till din 
folkbokföringsadress. 
Du har också rätt att bli struken ur det elektroniska registret. 
Du kan självklart  fortsätta vara medlem eller deltagare/betjänad. Om du vill strykas 
har vi rätt att behålla uppgifter av historiska skäl – men ska göra vad som är tekniskt 
möjligt att radera så fullständigt som möjligt.
Mer information och fullständig ändamålsbeskrivning finns på www.repet.eu. 
Svenska Missionskyrkan Hallundakyrkans församling
Box 6302 Hallunda torg 2
113 81 Stockholm 145 68 Norsborg
Telefon 08-674 07 00 08-531 708 55
E-post info@missionskyrkan.se repet.hkf@hallundakyrkan.se
Organisationsnummer 
802002-3217 812800-2675
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Hallundakyrkans församling

You can be in a computer file! 

Hallundakyrkans församling uses Repet
Svenska Missionskyrkan, 802002-3217, and Hallundakyrkans församling, 812800-
2675, have a register (Repet) for personal data where you might be registered. All 
members and participants/served taking part in the church activities are registered in 
Repet. The purposes with the registration are, among else, to be able to give correct 
information to the state, municipality, county council, Bilda and similar organizations, 
the denomination, youth organization and others with interest of statistics of 
participants or members. The information is also used to apply for grants, to keep in 
contact with the members and other participants, to have statistics for trends etc., 
keep contact details updated and so on. All addresses are monthly updated by SPAR 
– Statens Person- och Adress Register.
You have the right to know which information we have about you!
According to Personuppgiftslagen (The Personal Data Act) has the registered person 
the right to have a transcript from the register sent home to the national registration 
address. The transcript is free once a year but must be requested in writing. The 
request must be signed and sent to:
Svenska Missionskyrkan
Repet
Box 6302
113 81 Stockholm
Within a month from we have received your request will you, according to the law, 
have the transcript sent to your national registration address.
You also have the right to be erased from the computer file. 
Of course you can still be member or participant/served. Even if you request to be 
erased we have the right to keep data for historic reasons – but we will do all we 
technically can to erase as much as possible of your personal data.
More information and complete purposes of Repet is available in Swedish at 
www.repet.eu.
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