Samtyckesblankett

Version 2018-09-10

Samtycke till behandling av ditt barns personuppgifter
Genom denna blankett efterfrågar vi samtycke till behandling av ditt barns personuppgifter. Nedan
följer en beskrivning av vad ditt samtycke till behandling av personuppgifter innebär.
Personuppgiftsansvarig
Samtycket begärs in av Sandby Judoklubb, 802453-8715 (i dagligt tal kallat Sandby Ideella
Träningscenter). Föreningen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom
ramen för samtycket.
Vilka personuppgifter kommer att behandlas?
Namn, personnummer, telefonnummer, adress, e-postadress. I vissa fall även foto, hälsouppgifter,
matval samt vikt (t.ex. vid lägerverksamhet).
Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål
kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex.
träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter,
information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner
(medlemsavgifter, träningsavgifter och tävlings- och lägeravgifter m.m.).
Föreningen hanterar även personuppgifter i samband utfärdande av judopass och vid varje tävlingsoch lägertillfälle kopplat till judoförbundets regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till
tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat
Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun; Lund.
Hur kommer personuppgifterna att behandlas?
Personuppgifterna behandlas och sparas i föreningens administrativa system, för närvarande Pastell
Data och IdrottOnline. Tillgång till dessa system ges enbart till behöriga ledare, styrelse och kanslist
utefter de behov man har för att kunna genomföra verksamheten. Under perioder för
bidragsrapportering kan närvarokort med uppgifter så som namn och personnummer finnas
utskrivna i pärm på kansliet. För viss typ av verksamhet (t.ex. i samband med tävlingar, läger eller
andra gemensamma resor) kan e-postadresser ges till de personer/familjer som deltar i aktiviteten.
Syftet med detta är att ge möjlighet till bland annat samåkning till och från aktiviteter samt hjälp från
föräldrar vi planering och informationsspridning inom gruppen för aktiviteten.
I föreningens arbete med att visa upp sin verksamhet kan också bilder med aktiva komma att
användas på t.ex. föreningens hemsida och/eller på sociala medier.
Hur länge kommer personuppgifterna att behandlas?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av
personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår
kommer uppgifterna att raderas.
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Återkallande av samtycke
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla ditt barns personuppgifter.
Återkallande av samtycke sker genom ifyllnad av ”Återkallande av samtycke” som återfinns på
www.rf.se alternativt genom att kontakta kansliet.
Samtycke till behandling av personuppgifter
För att kunna erbjuda träning inom Sandby Judoklubb (Sandby Ideella Träningscenter) krävs att
personuppgifter på barnet samt till minst en målsman hanteras. Detta kräver därför inte något
specifikt samtycke. Skulle du/ni av någon anledning ha anledning till att begränsa föreningens tillgång
till personuppgifter ber vi dig kontakta kansliet för att diskutera hur detta bäst löses.
För att kunna använda bilder där ditt barn eventuellt är ber vi dock om ditt/ert samtycke. Samtidigt
vill vi passa på att fråga om ditt/ert barn får åka i bil med ledaren eller annan vuxen som är
engagerad i den aktuella aktiviteten.
Undertecknad(e) samtycker till att mitt/vårt barn är med på foto som kan delas på
föreningens hemsida och/eller föreningens Facebook eller Instagram.
Undertecknad(e) samtycker till att mitt/vårt barns namn får finnas med på hemsidan
och/eller föreningens Facebook eller Instagram i samband med foto (se ovan).
Undertecknad(e) samtycker till att mitt/vårt barn får åka i bil tillhörande ledare eller för
aktiviteten aktuell annan vuxen.
Genom undertecknande bekräftas att jag/vi har tagit del av ovanstående information och är
införstådd med hur mitt/vårt barns personuppgifter kan komma att behandlas.
Samtycket gäller så länge ditt barn är medlem i föreningen eller till dess du/ni väljer att återkalla
samtycket.
Barnets namn: _________________________________________
Underskrift vårdnadshavare:

Födelseår:_______________

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Datum:

______________

______________

Signatur:

_________________________________

____________________________

Namnförtydligande:

_________________________________

____________________________

Läs gärna mer om hur vi arbetar med personlig integritet och dataskydd i vår integritetspolicy på
www.sandbytc.se
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