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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 Tullus SG skidskytte orgnr. 802442 -7117 (nedan kallad föreningen) är 
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för samtycket. 
 
Vilka personuppgifter kommer att behandlas? 
Namn, personnummer, telefonnummer, adress, foton/film, klädstorlek, allergier 
 
Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter? 
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål 
kopplade till verksamheten. 

• •		Hantering av medlemskap i föreningen  
• •		Föreningsadministration  
• •		Deltagande i föreningens träningsverksamhet  
• •		Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet  
• •		Licenshantering  
• •		Ansökan om bidrag  
• •		Sammanställning av statistik och uppföljning  
• •		Utbildningar arrangerade av föreningen  
• •		Kontakt med medlem  
• •		Publicering av material på hemsida och sociala medier  
• •		Klädbeställningar  
• •		Allergier för mat/beställning på läger och tävlingar  

 
Hur kommer personuppgifterna att behandlas? 
Lagras i gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott ”Idrotten online” och utgör basen för all 
kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Samtyckesavtalet kommer 
även att läggas in i detta system.  
 
 
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. 
 
Återkallande av samtycke 
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter genom att 
kontakta kontakta  tullusekonomi@outlook.com  
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Samtycke till behandling av personuppgifter 
 

Undertecknad samtycker till att föreningen får använda bilder/filmer på mitt barn till 
redaktionella som marknadsföringssammanhang både i tryckt och i digital form.  
 
Bilderna/filmerna kan komma att användas exempelvis på webben, i annonser, i olika 
broschyrer, som pressbilder med mera. De kan även komma att användas för framtida bruk i 
dessa syften 

 
Undertecknad samtycker till att föreningen får behandla mitt: namn, personnummer, 
telefonnummer, adress, kläd storlek, allergier  

 
 
Genom undertecknande bekräftas att jag har tagit del av ovanstående information och är införstådd 
med hur mitt barns personuppgifter kan komma att behandlas.  
 
Datum: ___________________________________________________________________ 
 
Barnets namn: ___________________________________________________________ 
 
Underskrift av vårdnadshavare: _______________________________________________ 
 
Namnförtydligande vårdnadshavare: ___________________________________________ 
(Underskrift av båda vårdnadshavare) 
 
Underskrift av vårdnadshavare: _______________________________________________ 
 
Namnförtydligande vårdnadshavare: ___________________________________________ 

Läs gärna mer om hur vi arbetar med personlig integritet och dataskydd i vår integritetspolicy på 
föreningens hemsida.  

 


