
Sports For You och Sports Summer Camp 

Torsdagen den 12 augusti kommer vi att åka ut till Ulricehamns Wakeboard-förening 

där vattenaktiviteter (wakeboard och SUP) kommer att bedrivas. För att allt ska vara så 

säkert som möjligt krävs det att ert barn är minst 11 år och simkunnig. Genom att lämna in 

denna lapp ifylld så godkänner ni att ert barn får delta i vattenaktiviteten, garanterar 

simkunnighet och dessutom åka med i personalens bil.  

Lappen lämnas till personalen från Sports For You, RF-SISU. 

Kontakt: Stellan Översjö 070-814 31 16, Emma Henriksson 073-402 28 01 

Vi sparar bara blanketten så länge Sports Summer Camp pågår och vi sparar inga 

kontaktuppgifter som har lämnats på blanketten.  

Namn på deltagare/barn: 

Aktiviteter i och på vatten (ex. kanot, fiske, SUP), måste vara simkunnig! 

OK  

Åka i personalens bil 

OK  

Namn på vårdnadshavare:  

Namn på vårdnadshavare: 

 

 

 

Information om behandling av personuppgifter 

För- och efternamn 

För- och efternamn 

Underskrift 

Mobilnummer för kontakt 

Underskrift 

För- och efternamn 

Mobilnummer för kontakt 

Underskrift 



Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Personuppgifter som vi behandlar är de du angett på 

denna blankett. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig om något skulle inträffa då 

ovanstående barn deltar i vår aktivitet.  

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk 

kring allmänna handlingar gäller så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt 

Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.  

I de fall kommunen anlitar ett personuppgiftsbiträde som har tillgång till dina personuppgifter får 

personuppgiftsbiträdet inte använda personuppgifterna i strid med vad kommunen har bestämt.  

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så 

enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsnämnden i Svenljunga kommun, 512 80 Svenljunga, org nr: 

212000-1512. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, 

överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av 

dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post: samhallsbyggnad@svenljunga.se eller 

telefonnummer: 0325-180 00. 

Du når vårt dataskyddsombud på e-post: dso@borasregionen.se alternativt på telefonnummer 0709-48 78 36 

eller 0709-48 73 31. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 

klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. På Svenljunga kommuns hemsida kan du läsa mer om hur 

vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.  
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