
 

Anmälan Sommarfotboll 
28 juni – 2 juli för barn 7–14 år 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnets uppgifter: 

 
Förälder/ Vårdnadshavare:  
Namn: 
 
Mobilnummer: 
 

 
 
Gårdstensbostäder 
Har du frågor kontakta: 
Salma: 031-332 60 07   
Johanna: 070–7496467 
 
 

Måndag-fredag: K: 10.00-13.00. Samlingen vid Fritidsklubben Diamanten i 
Gårdstensdalen.   
 
Anmälan: Ifylld anmälan och samtyckesblankett lämnas på Kontoret på 
Kastanjgården 3. Anmälan är bandade.  
 
Anmälningsavgift: 50 kr lämnas på plats första dagen. Alla som deltar får 
en T-shirt från GAIS och frukt till mellanmål varje dag. 
 
 

 

Namn:  
 
Adress:  
 
Födelseår:  



 
Samtycke till behandling av personuppgifter av minderårig 
Genom denna blankett efterfrågar vi ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Nedan följer 
en beskrivning av vad ditt samtycke till behandling av personuppgifter innebär. 

Personuppgiftsansvarig 

Samtycket begärs in av Gårdstensbostäder AB, 556536-0277. Gårdstensbostäder AB är 
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för samtycket. 

Vilka personuppgifter kommer att behandlas? 

Namn, adress samt födelseår tillsammans med namn och kontaktuppgifter till målsman. 
Avidentifierade foton kan komma att tas under aktiviteten. Syftet med foton är till för 
dokumentation av aktiviteten och kan användas i presentation för styrelsen, sponsorer och 
Gårdstensbladet.  

Övriga uppgifter behövs för att dela in grupper samt av säkerhetsskäl.  

Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter? 

Att samla in blanketter med deltagare och kontaktuppgifter till målsman till sommarfotbollsskola 
med GAIS under vecka 26. Kontaktuppgifter till målsman behövs främst av säkerhetsskäl.  

Hur kommer personuppgifterna att behandlas? 

Namn, födelseår, adress samt kontaktuppgift till målsman kommer att samlas in för att kunna ta 
kontakt med vårdnadshavare vid akuta situationer. Födelseår och namn är för gruppindelning samt 
närvaro. Uppgifter kommer endast behandlas under pågående sommarfotbollsvecka.   

Hur länge kommer personuppgifterna att behandlas? 

Tills aktiviteten är klar sparas uppgifter om namn, födelseår, telefonnummer och adress. Fotona tas 
bort efter senast två år.  

Återkallande av samtycke 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter. 
Återkallande av samtycke sker genom att kontakta gbg@gardstensbostader.se  

Samtycke till behandling av personuppgifter 

Undertecknad samtycker till att ovanstående personuppgifter av mitt barn samlas in 

Genom undertecknande bekräftas att jag har tagit del av ovanstående information och är införstådd 
med hur mitt barns personuppgifter kan komma att behandlas. 
 

Datum: _____________________________________________________ 
 

Underskrift: _________________________________________________ 
 

Namnförtydligande: __________________________________________Läs gärna mer om hur vi 
arbetar med personlig integritet och dataskydd i vår integritetspolicy på 
https://gardstensbostader.se/hyregastinfo/skydd-och-behandling-av-personuppgifter/ 
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