
Information om behandling av personuppgifter för
lägeranmälan och hälsodeklaration
Nedanstående är viktig information som vi är skyldiga att berätta för dig när du lämnar dina
personuppgifter om hur vi kommer att behandla dem och för vilka ändamål. Behandlingen
regleras av allmänna dataskyddsdirektivet (GDPR).

Personuppgiftsansvarig: När du anmäler dig till lägret lämnar du personuppgifter till
Sköndals land- och sjöscoutkår som därmed blir personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.
Du kan kontakta oss på info@slsk.se eller via lägeransvarig.

Behandling av personuppgifter: Vi kommer att behandla de personuppgifter du lämnar i
anmälan med ändamålen att administrera och sammanställa de anmälningar och
betalningar som kommer in, att skicka ut ytterligare information om lägret, att planera
lägervistelsen, att söka bidrag för vårt deltagande i lägret, samt att vid behov kontakta
närstående till deltagare.

Rättslig grund: All behandling av personuppgifter måste ha laglig grund och vi måste
förklara för dig varför vår behandling har det. Vår behandling som avser att administrera och
sammanställa anmälningar och betalningar, skicka ut information och planera lägervistelsen
är nödvändig för att fullgöra det avtal som lägeranmälan innebär om att genomföra lägret.
Vår behandling för att söka bidrag är nödvändig för att uppfylla vårt intresse av att erbjuda
lägret till de priser vi gör. Vår behandling av kontaktuppgifter till närstående är nödvändig för
att skydda deltagarnas intresse av kontakt vid t.ex. sjukdom eller olycksfall. Vår behandling
av simkunnighet är nödvändig för att skydda deltagarnas intresse av god säkerhet vid bad-
och vattenaktiviteter.

Följden av att inte lämna uppgifter: De personuppgifter som krävs för att vi ska kunna
genomföra lägret måste du lämna för att vi ska kunna behandla din anmälan och uppfylla det
avtal som den innebär. När det gäller födelseår och postadress krävs de uppgifterna endast
för scouter mellan 7–20 år, eftersom de bara används för bidragsansökan. När det gäller
simkunnighet kan det begränsa möjligheten att delta i bad- och vattenaktiviteter att inte
lämna uppgiften. När det gäller kontaktuppgifter till närstående kan det försvåra vår möjlighet
att få kontakt att inte lämna uppgifterna.

Samtycke: Utöver den behandling av personuppgifter som är nödvändig enligt ovan finns
det vissa personuppgifter som du kan lämna som vi bara behandlar om du samtidigt lämnar
samtycke till det. Det gäller främst den frivilliga hälsodeklarationen, där vi bara får behandla
uppgifter som rör din hälsa om du uttryckligen samtyckt till det. De personuppgifter du
lämnar om din hälsa behandlar vi inom ditt samtycke med ändamål att anpassa din
lägervistelse för att passa dina förutsättningar, till exempel erbjuda specialkost eller hjälpa till
med medicinering, eller för att ge dig bättre vård vid sjukdom eller olyckor. Vi kan också vid
behov lämna uppgifterna vidare till sjukvårdspersonal.

Övrig information: Personuppgifterna kommer att lagras tills lägret är genomfört och slutligt



redovisat, troligen till början av hösten efter lägersommaren. Du har rätt att be oss berätta för
dig vilka personuppgifter vi behandlar om dig, att be oss radera eller rätta personuppgifter, i
vissa fall att kräva att vi begränsar vår behandling eller att invända mot vår behandling, samt
att när som helst återkalla eventuellt samtycke som du lämnat till behandling av dina
personuppgifter genom att kontakta oss. Du kan också klaga på vår behandling av
personuppgifter hos en tillsynsmyndighet.

Uppgifter om minderåriga: Om du som deltagare är under 18 år är det din vårdnadshavare
som ska fylla i formulären och genom det sluter det avtal inom vilket dina personuppgifter
lämnas, samt godkänner eventuellt samtycke som du lämnar för behandlingen.


