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Höllvikens Taekwondo och Självförsvarsklubb 
Samtycke för publicering av personuppgifter enligt GDPR 

 
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för 

olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera 

löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera 

med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt 

hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, träningsavgifter och 

tävlingsavgifter m.m.). Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från 

bland annat Riksidrottsförbundet (LOK-stöd) och Vellinge kommun. 

 

Genom att anmäla dig/ert barn till Höllviken Taekwondo och Självförsvarsklubb godkänner ni att vi 

använder uppgifterna i vårt register enligt GDPR. 

 

Ni godkänner även att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller 

lag som tex. namn, bild, statistik, etc. publiceras på Höllviken Taekwondos officiella hemsida, 

Facebook, Flickr och Instagram. Om ni inte vill att vi publicerar era uppgifter får ni skicka ett mail till 

info.hollvikentaekwondo@gmail.com 

 

Namn:___________________________________________________________________________ 

 

Personnummer:____________________________________________________________________ 

 

Email:____________________________________________________________________________ 

 

Adress: ___________________________________________________________________________ 

 

Mobilnummer (För minderåriga vårdnadshavare):__________________________________ 

 

Jag samtycker till att mitt/mitt barns: 

□ Namn (förnamn, efternamn):_________________________________________________ 
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□ Foto/video  

Publiceras på: 

□ Höllviken Taekwondo och Självförsvarsklubbs (www.hollvikentaekwondo.com) officiella hemsida, 

Facebook, Flickr och Instagram. 

Personuppgifter som publiceras på sociala medier kan föras över till tredje land (utanför EU/EES). 

□ Trycksaker (t ex affischer och roll-ups) 

 

______________________________                                        ______________________________ 

Datum, underskrift (vårdnadshavare 1)                                      Namnförtydligande (vårdnadshavare 1) 

 

_____________________________                                          ______________________________ 

Datum, underskrift (vårdnadshavare 2)                                     Namnförtydligande (vårdnadshavare 2) 

 

Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att kontakta Höllviken Taekwondo och 

Självförsvarsklubbs styrelse. Om dina personuppgifter är publicerade digitalt, så skicka gärna med en 

länk så tar vi bort dem. Du har även rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina 

personuppgifter och att få ofullständiga eller inkorrekta uppgifter rättade. Personuppgifterna ska 

endast behandlas enligt de ändamål som framgår av detta samtycke. Den rättsliga grunden för 

behandling är samtycke. 

 

Mer information om hur Höllviken Taekwondo och Självförsvarsklubb hanterar 

personuppgifter finns på www.hollvikentaekwondo.com 

 

Kontakt: info.hollvikentaekwondo@gmail.com 

 

Ett exemplar av samtyckesblanketten lämnas till den som skrivit under samtycket och ett underskrivet 

exemplar förvaras hos Höllviken Taekwondo och Självförsvarsklubb. 
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Avtal mellan utövare och Höllvikens  

Taekwondo och Självförsvarsklubb 
Klubbens regler  

• Respektera varandra, barn som vuxna  

• Hälsa när du kommer in i och går ut från träningslokalen, hälsa på varandra  

• Arbeta aktivt för en fredlig miljö i klubben och i samhället  

• Missbruka ALDRIG dina färdigheter i taekwondo  

• Våld är alltid den sista utvägen  

• Var ödmjuk, hjälpsam, harmonisk och positiv  

• Använd vårdat språk både i och utanför lokalen  

• Ha bra hygien, rena träningskläder och rena fötter  

• Hjälp till i klubben efter förmåga  

• Betala avgifter i tid  

Bryter du mot reglerna riskerar du avstängning.  

Även när du är utanför lokalen representerar du klubben, därför ska du vara en positiv representant – 

den som vi kan vara stolta över. Att visa respekt och ödmjukhet är inte svaghet utan tecken på 

inneboende mognad och storhet. Respekt och hot om våld är oförenligt. Jag har förstått innebörden av 

klubbens regler och lovar att följa dem efter bästa förmåga.  

 

______________________________ _______________________________________ 

Datum Underskrift 

 

_______________________________ _______________________________________ 

Personnummer                          Namnförtydligande  

 

______________________________ _______________________________________ 

Email Mobilnummer 

 

_______________________________ _______________________________________ 

Målsmans underskrift                          Namnförtydligande  


