
1 

 

 

 

Hantering av personuppgifter i 

Equmenia Kroppetorp 
 

Equmenia Kroppetorp behöver ditt samtycke för att lagra dina personuppgifter så vi kan bedriva vår 

verksamhet på ett säkert och bra sätt. Repet är vårt godkända datasystem för det ändamålet. Som 

medlem i Equmenia Kroppetorp sparas dina personuppgifter i 10 år. Personuppgifter som sparas är 

namn, personnummer, adress, e-post och telefonnummer. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna 

föra statistik samt vid behov kunna kontakta dig eller din vårdnadshavare. Uppgifter kan delas med 

vårt försäkringsbolag samt Tibro kommun om det behövs. Du kan när som helst återkalla ditt 

samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter genom att kontakta ordförande eller kassör. Läs 

gärna mer om hur vi arbetar med personlig integritet och dataskydd i vår integritetspolicy på 

www.kroppetorp.se 

 

Jag samtycker till att mina/mitt barns personuppgifter hanteras av föreningen 

enligt ovanstående.  

 

 

 

Namn _______________________________________________________ Flicka           Pojke  

 

Adress ________________________________________________________________________ 

 

Medlemmens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) __________________________________ 

 

Telefonnummer __________________________________________________________________ 

 

E-post _________________________________________________________________________ 

 

 

Medlemmens namnunderskrift    Datum (ÅÅÅÅMMDD) 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Målmans underskrift om medlemmen är under 18 år 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

http://www.kroppetorp.se/
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För din trygghet och säkerhet behöver vi känna till eventuella allergier och veta om det är något 

särskilt i ditt hälsotillstånd som behöver speciell anpassning, eller om du har speciella behov av 

något slag. Den här informationen hanterar vi med extra försiktighet och endast de personer som har 

direkt behov av informationen kommer att få tillgång till den. 

 

Övriga upplysningar som är viktiga att känna till om mig (mitt barn) ex vegetarian, allergier, 

hälsotillstånd: ___________________________________________________________________ 

 

                         ___________________________________________________________________ 

 

 

Som förening använder vi oss ibland av foton på våra informationsfoldrar för hajker och läger eller 

andra arrangemang. Vi har en hemsida www.kroppetorp.se och finns på sociala medier där vi 

publicerar foton som i största möjliga mån inte visar tydliga bilder på enskilda individer utan visar 

vår verksamhet. Bilder publiceras aldrig ihop med namn på personen på bilden. 

 

 

Ja        Nej     Jag samtycker till att jag/mitt barn finns med på foton på www.kroppetorp.se, 

i föreningens sociala medier, på informationsfoldrar för hajker och läger eller 

andra arrangemang. 

 

Ja        Nej  Det är ok att mitt barn åker bil med ledare vid eventuell utflykt. 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter till anhörig: 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Kontaktperson 1, Skriv relation (ex mamma, pappa, mormor, granne), namn och mobil-

telefonnummer (Behövs om föreningens ledare behöver ta kontakt med en anhörig snabbt). 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Kontaktperson 2, Skriv relation (ex mamma, pappa, mormor, granne), namn och mobil-

telefonnummer (Behövs om föreningens ledare behöver ta kontakt med en anhörig snabbt). 
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