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

1. Medlems- och hälsodeklaration 

I samband med terminsstart eller annat tillfälle då en scout börjar i kåren ska blanketten ”Medlems- och 
hälsodeklaration” fyllas i och lämnas till ansvarig avdelningsledare. På blanketten anges bl.a. scoutens och 
vårdnadshavares kontaktuppgifter samt uppgifter som är av betydelse för att kunna genomföra 
scoutaktiviteter på ett säkert sätt. På blanketten ges också samtycke eller ej till att nyttja foton (utan namn) 
av scouten i verksamheten. Blanketten finns på kårens hemsida www.tegsscoutkar.se. 

2. Namn och personnummer 

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

3. Kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress, 
postadress 

De uppgifterna behöver vi för att kunna kontakta och kommunicera med dig. Dessa uppgifter sparar vi i 
upp till ett år efter avslutat scoutår. 

4. Matpreferenser, allergi 

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

5. 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 2 (3) 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.  
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6. Delning av uppgifter 

Alla uppgifter i medlems- och hälsodeklarationen, anmälan till läger och hajker o.dyl. är konfidentiella och 
kommer hanteras av ledare och administratörer inom Scouterna. Vi delar inte dina personuppgifter med 
andra, förutom riksorganisationens Scouternas medlemsservice samt Umeå kommun för att kunna få 
aktivitetsstöd. Vid deltagande i hajker och läger med annan arrangör än kåren kan det också krävas att vissa 
uppgifter samlas in för att säkerställa en trygg och säker upplevelse. 

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. 

I samband med hajker och läger där kåren inte själv är arrangör kan det ibland krävas att ytterligare uppgifter 
samlas in för det enskilda arrangemanget. Vid dessa tillfällen ges särskild information till deltagarna och 
möjlighet att kontakta arrangören för ytterligare upplysningar om hur personuppgifterna hanteras. 

7. Cookies 

Scouterna och scoutkårens webbplatser använder cookies.  

8. Onlinepublicering på hemsida 

Tegs scoutkår uppdaterar regelbundet sin hemsida med berättelser, bilder och videofilmer från 
verksamheten. Vi har valt att på blanketten för medlems- och hälsodeklaration också be om samtycke för att 
nyttja foton i vår verksamhet. Det innebär att om du gett ditt samtycke tolkar vi 3 (3) lagen som att vi som 
förening har tillåtelse att publicera icke kränkande personuppgifter (vilket inkluderar fotografier och film) 
från vår verksamhet utan att inhämta samtycke varje enskild gång. Vi publicerar inte namn om du inte 
särskilt samtyckt till det i samband med publicering av t.ex. din egna berättelse från ett läger. Om du ångrar 
dig och inte ger ditt samtycke till onlinepublicering kontakta din ledare eller kårordförande. 
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