Samtycke till hantering av personuppgifter för barn och ungdomar i
Holsby Frikyrkoförsamling

Holsby Frikyrkoförsamlings Ungdom
Vetlandavägen 28, 570 15 Holsbybrunn
Tel: 0383-500 04
Organisationsnummer: 827501-1412
Medlemmens namn:_____________________________________
Medlemmens personnummer:______________________________
Holsby Frikyrkoförsamlings Ungdom vill härmed ge er som medlem/vårdnadshavare information om vår
hantering av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR. För att vi som församling ska
uppfylla kraven som ställs i Dataskyddsförordningen GDPR krävs att ni lämnar ert samtycke till vår hantering av
era personuppgifter. För medlemmar under 16 år krävs att båda vårdnadshavare lämnar sitt samtycke.
Som personuppgifter räknas alla uppgifter som kan identifiera en individ. Nedan följer de olika områden där
medlemmen eller ni som vårdnadshavare beslutar om att ge samtycke till hantering av personuppgifter:
Observera att kategorier märkta med * kräver ett samtycke för att ett barn eller en ungdom ska
kunna delta i vår verksamhet. Detta för att medlemmen ska omfattas av vår försäkring när
vederbörande deltar i vår verksamhet och för att vi ska kunna ta ansvar för trygghet och säkerhet
vid våra aktiviteter.
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Samtycke till hantering i följande syften
Medlemsregister*
Kontaktuppgifter till medlem
Bilder på församlingens hemsida
Bilder som publiceras på verksamhetens sociala medier
Bilder och annat tryckt material (ex årsböcker, församlingsblad, affischer)
Personuppgifter i syfte att söka bidrag för vår verksamhet (Ex kommunbidrag).
Personuppgifter i syfte att söka bidrag hos Studieförbundet Bilda.
Deltagarlistor till läger, hajker och liknande arrangemang*

Vad använder vi ert barns personuppgifter till?
För att ha ett fungerande medlemsregister samt kunna komma i kontakt med våra medlemmar behöver vi spara
person- och kontaktuppgifter1 till medlemmar och vårdnadshavare. Närvarolistor hanteras av ledare i
verksamheten. Verksamhetens gemensamma medlemsregister lagras av redovisningsansvarig och sparas i 10 år
enligt de krav som Vetlanda kommun ställer på föreningar som mottar kommunala bidrag till sin verksamhet.
Holsby Frikyrkoförsamlings Ungdom är medlem i riksorganisationerna Svenska Alliansmissionens Ungdom
(SAU) och Pingst Ung. Riksorganisationerna behöver ta del av personuppgifterna för att kunna söka stats- och
regionsbidrag. Uppgifterna lagras hos riksorganisationerna i tre år med anledning av myndigheters rätt till att
revidera uppgifterna. Till myndigheter lämnas bara avidentifierade uppgifter.
Genom att ni lämnar samtycke till att vi lagrar kontaktuppgifter godkänner ni att vi kontaktar er eller ert barn via
telefon, sms, e-post när så behov föreligger i verksamheten.
På församlingens hemsida och i sociala medier använder vi bilder och uppgifter från verksamheten primärt för att
informera om vår verksamhet. Vi strävar efter att minimera antalet bilder där enskilda individer kan identifieras.

Med kontaktuppgift menas barnets namn, adress, telefonnummer samt personnummer. Här ingår
också telefonnummer till vårdnadshavare för att kunna ta kontakt vid ex. eventuell olycka som
inträffar under våra aktiviteter.
1

Studieförbundet Bilda samlar in personuppgifter vid redovisning av verksamheter och studiecirklar. De
uppgifterna förmedlas sedan till Folkbildningsrådet2 via Statistiska Centralbyrån (SCB)3. Folkbildningsrådet
förmedlar statsbidrag till Studieförbundet Bilda som i sin tur ger bidrag/stöd till oss.
Information om medlemmens eventuella allergier och, om så är nödvändigt, hälsotillstånd lagras för att vi ska
kunna erbjuda en säker verksamhet för alla våra medlemmar.
Vi lagrar också kontaktuppgifter till medlems vårdnadshavare / anhöriga för att kunna kontakta dessa om
exempelvis en olycka sker i samband med att medlemmen deltar i vår verksamhet.
Anser ni att vi har hanterat ert barns personuppgifter felaktigt kan ni vända er till Datainspektionen för att lämna
ett klagomål. Ni får också gärna ta kontakt med oss för att diskutera felaktigheter.
Ni har rätt att begära tillgång till och rättelse, ändring eller radering av personuppgifterna.
Ett lämnat samtycke gäller tills vidare och kan när som helst återkallas. Ta då kontakt med oss.

___________________________
Ort och datum

__________________________
Namnunderskrift medlem

------------------------------ För medlemmar under 16 år signerar vårdnadshavare nedan ------------------------------

___________________________

________________________

Ort och datum

Ort och datum

__________________________

________________________

Namnunderskrift vårdnadshavare 1

Namnunderskrift vårdnadshavare 2

__________________________

________________________

Namnförtydligande vårdnadshavare 1

Namnförtydligande vårdnadshavare 2



Jag är ensam vårdnadshavare.

2Folkbildningsrådets uppgift är att fördela och följa upp statsbidrag till folkhögskolor och
studieförbund. Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av
riksdagen och regeringen.
SCB är statens myndighet för statistik och har fått i uppdrag av Folkbildningsrådet att administrera
deras deltagarregister.
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