
Målsmans underskrift och samtyckesblankett   

 

 
Målsmans underskrift och samtycke om behandling av ditt 
barn/ungdoms personuppgifter 
 
För deltagare under 18 år krävs det att målsman (förälder/förmyndare) godkänt ditt deltagande och 
att nedanstående blankett inlämnats senast dagen innan arrangemanget börjar. 
 
Målsmans underskrift 
Ert barn är hjärtligt välkommen att deltaga på läger/tävling/kurs/bridgefestival. För att ni ska känna 
er trygga och för att vi som ledare/arrangör ska kunna ta ansvar under arrangemanget ber vi er fylla i 
nedanstående uppgifter som ska vara inskickad till Svenska Bridgeförbundets kansli. Adress: Svenska 
Bridgeförbundet, Karlsgatan 36, 703 41 Örebro. Blanketten kan också e-postas till: 
kansliet@svenskbridge.se.  
 
Våra juniorarrangemang är alltid drogfria. I det fall detta ej efterföljs kommer A) anmälan att lämnas 
till SBF disciplinnämnd för vidare hantering. B) deltagaren blir omgående hemskickad från aktiviteten 
och C) målsman att kontaktas och informeras om vad som hänt.   
 
Deltagarinformation 

Namn: 
 
 

Personnummer: 

Medlemsnummer (SBF): 
 
 

Mobilnummer: 

E-postadress: 
 
 

Datum: 

Allergier: Underskrift deltagare: 
 
 

Övrig information: 
 
 

 
 
Behandling av personuppgifter (GDPR) 
Genom denna blankett efterfrågar vi samtycke till behandling av ditt barn/ungdoms personuppgifter. 
Nedan följer en beskrivning av vad ditt samtycke till behandling av personuppgifter innebär. 
 
Personuppgiftsansvarig 
Samtycket begärs in av Svenska Bridgeförbundet, 802000-4365. Svenska Bridgeförbundet är 
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för samtycket. 
 
Vilka personuppgifter kommer att behandlas? 
Namn, adress, personnummer, film, foton, telefonnummer, allergier och e-postadress. 
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Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter? 
Syftet är dels att kunna på bästa sätt genomföra planerat arrangemang som ditt barn/ungdoms ska 
deltaga i och dels kunna informera om det hela i våra eller andras informationskanaler.  
 
Återkallande av samtycke 
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla ditt barn/ungdoms 
personuppgifter. Återkallande av samtycke sker genom att e-posta kansliet@svenskbridge.se.  
 
Samtycke till behandling av personuppgifter 
 

Undertecknad samtycker till att Svenska Bridgeförbundet har rätt att dokumentera och 
publicera bilder på sociala medier, tidningen bridge och www.svenskbridge.se. Från 
tävlingar, läger och annan arrangerad verksamhet som målsmans barn/ungdom deltagit i. 

 
 
Genom undertecknande bekräftas att jag har tagit del av ovanstående information och är införstådd 
med hur mitt barns/ungdoms personuppgifter kan komma att behandlas. 
 
 
Datum: ____________________________________________________________________ 
 
 
 
Underskrift av målsman: _______________________________________________________ 
 
 
 
Namnförtydligande målsman: ___________________________________________________ 
 
 
 
E-postadress målsman:_________________________________________________________ 
 
 
 
Mobilnummer målsman:________________________________________________________ 
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