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Samtycke till 

personuppgiftsbehandling 

Kävlinges Scoutkår Knopen (organisationsnummer 845001-2854) behöver vissa uppgifter av dig för 

att bli medlem i vår scoutkår. Vi behöver kunna behandla vissa personuppgifter om dig för att kunna 

ge dig en trygg, säker och praktisk upplevelse för dig.   

De personuppgifter du lämnar i samband med anmälan till kåren kommer att behandlas enligt 

GDPR.  

Dina personuppgifter kan komma att vidarebefordras från scoutkåren till Scouterna 

(organisationsnummer 802006-2942) samt Laget.se (organisationsnummer 556745-5844)].  

De personuppgifter som vi vill samla in och databehandla är: 

Namn och personnummer:  

Används för att identifiera dig. Vi behöver spara de uppgifterna i 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. En lista med namn 

och telefonnummer kommer även att tillhandages din avdelningsledare. Dessa uppgifter sparar vi i 

upp till ett år efter avslutat medlemskap.  

Matpreferenser, allergier:  

Vi behöver veta vad du vill och kan äta, även dessa uppgifter kommer att tillhandages din 

avdelningsledare för att underlätta hajker och läger. Vi sparar de uppgifterna i upp till ett år efter 

avslutat medlemskap. 

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. 

För att bli medlem i Kävlinge scoutkår behöver du godkänna att vi behandlar dina personuppgifter 

enligt beskrivningen ovan.  
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Du har enligt dataskyddsförordningen GDPR rätt att en gång per kalenderår få veta vilka 

personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dem, om du begär det skriftligt. Du har 

också rätt till att när som helst, begära att vi rättar de uppgifter behandlar om dig.  

Du har dessutom möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter och 

rätt att kräva att dina uppgifter raderas. Det innebär i så fall att Kävlinges scoutkår Knopen inte 

längre får behandla dina personuppgifter, vilket är nödvändigt för att kunna vara medlem i kåren.  

 

För att kontakta oss med frågor om hanteringen av dina personuppgifter, vänligen skriv till oss på: 

info@kavlingescoutkar.se 

 

Jag samtycker till att Kävlinges scoutkår Knopen behandlar mina personuppgifter i enlighet med 

ovanstående beskrivning. 

 

 

----------------------------------------- ------------------------------------------- 

Ort & datum Scoutens namn 

 

 

------------------------------------------- -------------------------------------------

Vårdnadshavares underskrift Scoutens namn 

 

 

 ------------------------------------------- 

 Scoutens namn 
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