Vår hantering av personuppgifter för barn under 16 år i
Skillingaryds SAU-förening
Medlemmens namn:
Medlemmens födelsedatum:
Skillingaryds SAU-förening vill härmed ge er som vårdnadshavare information om vår hantering av
personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR. Som uppgifter räknas alla uppgifter
som kan identifiera en individ.
•

•

•

•

För att ha ett fungerande medlemsregister samt kunna komma i kontakt med våra
medlemmar behöver vi spara person- och kontaktuppgifter1 till medlemmar och dess
vårdnadshavare. Varje medlem är dessutom olycksfallsförsäkrad vid samlingar.
Vår förening söker kommunala bidrag för vår verksamhet. Detta kräver att vi för statistik
över närvaro vid våra samlingar. Vid bidragsansökningar lämnas endast avidentifierade
uppgifter till kommunen. Uppgifterna lagras i fyra år med anledning av kommunens rätt att
granska uppgifterna.
Skillingaryds SAU är medlem i Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU).
Riksorganisationen SAU behöver ta del av personuppgifterna för att kunna söka stats- och
regionsbidrag. Dessa uppgifter hanteras enbart av SAU:s kontorschef, bidragshandläggare
samt revisorer. Uppgifterna lagras i tre år med anledning av myndigheternas rätt till att
revidera uppgifterna. Till myndigheterna lämnas enbart avidentifierade uppgifter, aldrig
personuppgifter.
Deltagarlistor till läger, arrangemang m.m. som anordnas av riksorganisationen SAU delas
med och sparas i tre år av SAU, med anledning av myndigheters rätt till revision av
uppgifter, då SAU söker regionsbidrag utifrån antalet deltagare på arrangemangen. Enbart
avidentifierade uppgifter lämnas till myndigheten.

Genom samtycke godkännas också att vi kan ta kontakt med barnet och dig som vårdnadshavare
genom olika metoder, som t.ex. sms-grupper för att ge information rörande den verksamhet barnet
deltar i.
Du samtycker genom din underskrift också till att bilder/filmklipp på barnet används inom våra
social medier (instagram: tonår Skillingaryd och Missionskyrkan i Skillingaryd samt Facebook:
Missionskyrkan Skillingaryd), i tryckt material (programblad samt affischer) och på vår hemsida
mkyrkan.com. Detta är inte ett krav meddela ledare i den grupp barnet deltar i ifall du inte
samtycker till detta.
Genom att du samtycker till vår hantering av personuppgifter följer vi lagstiftningen enligt GDPR.
Anser du att vi har hanterat ert barns personuppgifter på ett fel sätt kan du vända dig till
Datainspektionen för att lämna ett klagomål. Du får också gärna ta kontakt med oss för att diskutera
vad du tycker har blivit fel. Du har rätt att begära tillgång till uppgifter och rättelse, ändring eller
radering av personuppgifterna.
1

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

Det är när som helst möjligt att återkalla detta samtycke, ta då kontakt med aktuell ledare i den
grupp ditt barn deltar i.
Med min/våra underskrift/-er samtycker jag/vi till att mitt barns personuppgifter lagras i
Skillingaryds SAU-förenings register enligt ovan samt mina/våra uppgifter nedan.

Ort och datum

Ort och datum

Namnunderskrift vårdnadshavare 1

Namnunderskrift vårdnadshavare 2

Namnförtydligande vårdnadshavare 1

Namnförtydligande vårdnadshavare 2

□ Jag är ensam vårdnadshavare

