
  
 

 

  Sekretessförbindelse för förtroendevalda och frivilliga 
 

    

 

KST 01.2019 

 

 
 

Jag förbinder mig till att som förtroendevald/frivillig i _____________________________ försam-
ling/kyrkliga samfällighet inte till utomstående avslöja någon som helst konfidentiell in-
formation i handlingar eller andra uppgifter som omfattas av tystnadsplikt enligt lag.  

 
Sekretessbelagda uppgifter är till exempel frågor som berör diakoni, uppgifter om hälsotill-
stånd och personbedömningar, medlemmars och klienters personuppgifter, ärenden som 
bereds inför beslutsfattande (hur informationen om ärenden som är under beredning ska 
spridas bestäms separat) samt avtalspartners affärs- och yrkeshemligheter.  

 
Tystnadsplikten och sekretesskyldigheten gäller även efter att förtroendeuppdraget eller 
frivilliguppdraget har upphört. 

 
Jag har läst de sekretessbestämmelser som har presenterats för mig. Jag förbinder mig att 
alltid iaktta gällande anvisningar eller föreskrifter. 

 

Jag har läst ovan nämnda sekretessprinciper och förbinder mig att iaktta dem (til--

lämpningsanvisning på omstående sida). 

 
 
 
 

 ___________________________________________________________________________  
Datum och ort 
 
 

 
 ___________________________________________________________________________  

Underskrift och namnförtydligande 
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Tillämpningsanvisningar 
 
Tystnadsplikten och sekretesskyldigheten för församlingarnas förtroendevalda och frivilliga 
grundar sig på lagstiftningen. Den som innehar ett förtroendeuppdrag får enligt lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) inte röja en handlings sekretessbe-
lagda innehåll eller en uppgift som vore sekretessbelagd om den ingick i en handling, och 
inte heller någon annan omständighet som han eller hon har fått kännedom om i samband 
med sin verksamhet hos myndigheten och för vilken tystnadsplikt föreskrivs genom lag. En 
uppgift för vilken tystnadsplikt gäller får inte heller röjas efter det att verksamheten hos 
myndigheten har upphört eller det uppdrag som utförts för myndighetens räkning har av-
slutats. Denna tystnadsplikt gäller också praktikanter och andra personer hos myndigheten. 
En person som avses ovan får inte använda sekretessbelagda uppgifter för att skaffa sig 
själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan. 

 
Bestämmelser om sekretessbelagda ärenden finns förutom i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet även i kyrkolagen (1054/1994), EU:s allmänna dataskyddsförord-
ning (2016/679) och dataskyddslagen (1050/2018). Särskilda kategorier av personuppgif-
ter vars behandling omfattas av sekretess och andra begränsningar är enligt dataskyddsför-
ordningen sådana personuppgifter som beskriver ras eller etniskt ursprung, politiska åsik-
ter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, bi-
ometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter on hälsa eller 
uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. Dessutom definieras sär-
skilda förutsättningar för behandling av personbeteckningar i dataskyddslagen. Även i 
andra speciallagar finns bestämmelser om sekretess. 

 
En förtroendevald har enligt kyrkolagen rätt att av kyrkliga myndigheter få sådana uppgif-
ter samt handlingar för påseende som han eller hon anser vara nödvändiga i sitt värv, om 
inte något annat följer av bestämmelserna om sekretess.  

 
Församlingen ska förbinda sig att utbilda sina förtroendevalda och frivilligarbetare i frågor 
som gäller tystnadsplikt och information. 


