
Vår hantering av personuppgifter för barn under 16 år. 

Kärda alliansförsamling/UV-scout

Kontaktperson: Kårchef Ida Svensson

Kontaktuppgifter till kontaktperson: 0737331286

Medlemmens namn:_____________________________________

Medlemmens personnummer:______________________________

Kärda alliansförsamling/UV-scout vill härmed ge er som vårdnadshavare information om vår 

hantering av personuppgifter i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen GDPR.

Som personuppgifter räknas alla uppgifter som kan identifiera en individ. Nedan följer olika områden 

där ni som vårdnadshavare beslutar om att ge samtycke till hantering av ert barns personuppgifter:

(Kategorier märkta med * kräver ett samtycke. Detta för att barnet ska vara försäkrat och för 

att vi ska kunna ta ansvar för trygghet och säkerhet vid våra aktiviteter).

□ * Jag samtycker till att mitt barn är medlem i Kärda UV-scout, samt att mitt barns 

personuppgifter och kontaktuppgifter till närstående sparas. Genom detta medlemskap 

är barnet också försäkrat i riksorganisationen Svenska Alliansmissionens Ungdom 

(SAU). I detta samtycke ingår också att vi söker bidrag för vår verksamhet från  

Värnamo kommun och från Studieförbundet Bilda.

För att ha ett fungerande medlemsregister samt kunna komma i kontakt med våra medlemmar behöver

vi spara person- och kontaktuppgifter1 till medlemmar och vårdnadshavare. 

Medlemsregistret förvaras i utskriven form i en pärm i UV:s förråd i allianskyrkan, samt digitalt i 

församlingens registerprogram NGO PRO. Närvarolistor som används för att söka bidrag hos 

Värnamo kommun, samt Bilda förvaras i en pärm i UV:s förråd i allianskyrkan.

   □ Jag samtycker till att vårdnadshavarnas telefonnummer sparas och används i scoutkårens

                      sms-grupp. 

   □ Jag samtycker till att mitt barn förekommer på bilder på kardaallians.se, samt på Kärda

                      alliansförsamlings facebooksida.

   □ Jag samtycker till att mitt barn förekommer på bildspel tex på scoutinvigning och 

                      liknande arrangemang.

          □ Jag samtycker till att mitt barn förekommer på bilder i tryckt material (ex årsböcker,

                      församlingsblad, affischer).

1Med 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. 



   □ * Jag samtycker till att mitt barn förekommer på deltagarlistor till hajk, läger och andra

                      särskilda arrangemang som kräver särskild anmälan. Deltagarlistor till    

                      arrangemang/läger som anordnas av riksorganisationen SAU delas med och sparas i 3 år 

                     av densamma, med anledning av myndigheters rätt till revision av uppgifter, då vi söker 

                     regionbidrag utifrån antalet deltagare på arrangemangen. Enbart avidentifierade uppgifter

                     lämnas till myndigheten. 

Anmälningsblanketter och deltagarlistor till hajk och läger förvaras av kårchefen och förstörs efter 

avslutad aktivitet. 

Genom att ni samtycker till vår hantering av personuppgifter följer vi lagstiftningen enligt GDPR. 

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.

Det är möjligt att när som helst återkalla samtycke. Ta då kontakt med oss.

___________________________ ________________________

Ort och datum Ort och datum

__________________________ ________________________

Namnunderskrift vårdnadshavare 1 Namnunderskrift vårdnadshavare 2

__________________________ ________________________

Namnförtydligande vårdnadshavare 1 Namnförtydligande vårdnadshavare 2

□ Jag är ensam vårdnadshavare.

Lämnas till ledare. 


