
 

 

Samtycke för Ledare i Equmenia 
Kroppetorp 
 

Tack för att du är med som Ledare i Equmenia Kroppetorp! Ditt ideella engagemang är 

ovärderligt för oss och vår förening hade inte funnits om det inte var för allt det fantastiska arbete 

som våra ledare bidrar med. TACK! 

Som ledare i Equmenia Kroppetorp behandlas dina personuppgifter i enlighet med GDPR och 

registreras i Equmenias medlemsregister Repet som är vårt godkända system för det ändamålet. 

För mer information om vår GDPR policy se www.kroppetorp.se.  

Som förtroendevald ledare eller styrelsemedlem behöver vi hantera dina personuppgifter så som 

information om närvaro vid ett möte eller val till uppdrag i protokoll från tex planeringar, möten 

och verksamhetsberättelse. Personnummer används bara när det är nödvändigt för att kunna 

hantera bankkonton, skriva avtal (firmateckning), säkerställa din identitet eller registrera 

föreningens ansvariga hos myndighet. Vid firmateckning kommer personnummer att sparas i 

protokoll. Equmenia och Equmeniakyrkan får del av dina kontaktuppgifter om du har ett särskilt 

uppdrag, som ordförande, kassör, ansvarig ledare eller kontaktperson i särskilda frågor. Uppgifter 

delas även med Tibro kommun. 

Föreningen behöver ibland lämna ut kontaktuppgifter i form av Namn och Telefonnummer till 

ledare på våra gruppers program, på vår hemsida, i informationsfoldrar för hajker och läger eller 

andra arrangemang. Du som ledare har full rätt att inte samtycka till att dina kontaktuppgifter 

lämnas ut. Detta kommer inte på något sätt påverka din roll som ledare i Equmenia Kroppetorp.  

Samtycket är giltigt så länge du är ledare i Equmenia Kroppetorp. Du har rätt att när som helst ta 

tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta ordförande eller kassör. 

 

Ja, jag samtycker till att mitt Namn och Telefonnummer lämnas ut som 

kontaktuppgifter på program, hemsida, i informationsfoldrar för hajker och läger 

eller andra arrangemang. 

 

Nej, jag samtycker inte till att mitt Namn och Telefonnummer lämnas ut som 

kontaktuppgifter på program, hemsida, i informationsfoldrar för hajker och läger 

eller andra arrangemang. 

 

 

Namnförtydligande  Underskrift   Datum 

http://www.kroppetorp.se/

