
Medlems- och hälsodeklaration
version 2021-09-15

Alla uppgifter är konfidentiella och kommer enbart hanteras av ledare och administratörer inom Scouterna. För
information om hur personuppgifterna hanteras se nästa sida.

Personuppgifter Scout Avdelning/kår:

Namn: Personnummer (10 siffror):

Gatuadress:

Postnr/ort: Hemtelefon:

Ev. egen e-postadress: Ev. egen mobiltelefon:

Kontaktperson 1 Kontaktperson 2

Namn: Namn:

Mobiltelefon: Mobiltelefon:

E-post: E-post:

OBS! Dessa nummer måste fungera under möten, utflykter, hajker och läger

Kan du simma? Hur långt? Ja: ☐ Nej: ☐ Antal meter:

Är du vaccinerad mot stelkramp? När? Ja: ☐ Nej: ☐ År:

Är du vaccinerad mot TBE (“fästingar”)? Ja: ☐ Nej: ☐

Är du allergisk? Ja: ☐ Nej: ☐

Om ja, mot vad?

Matupplysningar (allergier, överkänslighet, specialkost, vegan, vegetarian, etc) Ja: ☐ Nej: ☐

Om ja, vad?

Har du någon sjukdom (t.ex. diabetes, astma, epilepsi)? Ja: ☐ Nej: ☐

Om ja, vad?

Använder du medicin? Ja: ☐ Nej: ☐

Om ja, vilken?

Behöver du hjälp att ta medicinen? Ja: ☐ Nej: ☐

Har du kroniska besvär? (t.ex. rygg, knän…) Ja: ☐ Nej: ☐

Om ja, vad?

Andra fakta om mig som ledarteamet bör känna till:

Jag samtycker till att vi får använda bilder, video och annan media på mig* Ja: ☐ Nej: ☐

Skriv på baksidan om platsen inte räcker till på någon av frågorna.

Genom att skriva under samtycker jag även till att Scouterna hanterar mina uppgifter.

Ort och datum Scoutens underskrift

Ort och datum Målsmans underskrift (om sökande är under 18 år)
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Personuppgiftshantering

Vi behöver kunna behandla vissa personuppgifter om dig för att kunna ge dig en trygg, säker och
praktisk upplevelse för dig på våra möten, hajker, läger och andra arrangemang.

Namn och personnummer:
Används för att identifiera dig. Vi behöver spara de uppgifterna i upp till tio år. Dessa uppgifter kan
behöva delas med vårt försäkringsbolag om det behövs.

Kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress, postadress:
De uppgifterna behöver vi för att kunna kontakta dig och kommunicera med dig. Dessa uppgifter sparar
vi i upp till ett år efter avslutat scoutår.

Matpreferenser, allergier:
Vi behöver veta vad du vill och kan äta. Vi sparar de uppgifterna i upp till ett år efter avslutat scoutår.

Medicinsk information:
För din trygghet och säkerhet behöver vi 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. Vi sparar de uppgifterna i upp till ett år efter avslutat scoutår. Om du har frågor hur
scoutkåren hanterar dina personuppgifter ta kontakt med din avdelningsledare eller med ordförande för
scoutkåren.

*)Bilder, video och annan media:
Att använda [sociala] medier är ett bra sätt att visa upp allt bra vi gör och ett effektivt sätt att nå fler!
Genom att samtycka, accepterar jag, eller min vårdnadshavare, till att uppgifter om mig t.ex. namn,
bilder och videoinspelning får användas och spridas i våra och Scouternas kanaler (t.ex. sociala
medier och webb) samt i tryckt, digital och TV-sänd media.

Vi kommer att använda uppgifterna på ett ansvarsfullt och icke kränkande sätt.

Delning av uppgifter:
● Vissa av de personuppgifter du uppger (som personnummer, namn, adress, e-postadress,

telefonnummer) kan komma att vidarebefordras från scoutkåren till Scouterna
(organisationsnummer 802006-2942). De behöver dessa uppgifter för att hantera din
medlemsansökan och administrera ditt medlemskap. De skickar dig dessutom
medlemstidning, nyhetsbrev, erbjudandet från scoutshopen, erbjudanden om deltaganden i
olika aktiviteter som t.ex. läger, kurser och arrangemang. Om du har frågor hur Scouterna
centralt hanterar dina uppgifter kan du ta kontakt med dem på scoutnet@scouterna.se.

● För att vi ska kunna söka aktivitetsstöd och andra bidrag från Umeå kommun så kan
personuppgifter som för- och efternamn, personnummer, mobilnummer och mailadress delas
med Umeå kommun. De sparar även information om din aktivitet, till exempel vilken
verksamhet, vilken tidpunkt och vilken lokal du är i. Om du har frågor hur Umeå kommun
hanterar dina uppgifter kan du ta kontakt med dem på dataskyddsombud@umea.se.

Plats för extra information till ledarna

Mail: kontakt@tegsscoutkar.se | Hemsida: tegsscoutkar.se
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