
 

 

VILLKOR/deltagande i Västra Götalands Parasportförbunds 

aktiviteter 
  

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter:  

Västra Götalands Parasportförbund, Organisationsnummer. 857203–0040, 

Pjäshallen, Övre Kaserngården 8, 415 28 Göteborg (Parasport Västra Götaland) 

är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom 

ramen för förbundets verksamhet. I förekommande fall är förbundet 

gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med Riksidrottsförbundet, 

Specialidrottsförbund och Idrottsföreningar.   

Syfte & Mål 

Syftet med våra aktiviteter är att erbjuda dig en möjlighet att testa flera olika 

Paraaktiviteter med målet att du ska hitta dig en paraaktivitet att ev börja med 

och få de kontakter du behöver för att börja idrotta/aktivera dig i en 

idrottsförening/förening.  

Varför behandlar vi dina personuppgifter?  

För att förbundet ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter 

för olika ändamål kopplade till verksamheten. Parasport Västra Götaland finns 

till för sina medlemsföreningar vilket innebär att personuppgifter kommer att 

hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service förbundet 

tillhandahåller. Det handlar exempelvis om tävlings- och 

utbildningsadministration, ekonomiska transaktioner och statistik.  

Västra Götalands Parasportförbund är personuppgiftsansvarig för behandlingen 

av de personuppgifter som sker vid ett deltagande i de våra anordnade 

aktiviteter.  

Vilka delar vi personuppgifter med?  

Västra Götalands Parasportförbund kan behöva dela personuppgifter med andra 

organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis Riksidrottsförbundet, 

distriktsidrottsförbund och / eller specialidrottsförbund, i syfte att kunna fullgöra 

våra åtaganden gentemot dig och ev idrottsförening. 

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat 

beslutsfattande, säljas eller delas vidare till annan part. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  

Västra Götalands Parasportförbund kommer att genomföra en bedömning årsvis 

om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte 



 

 

ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer 

uppgifterna att raderas.  

Nedan behöver du godkänna att Västra Götalands Parasportförbund får ta del av 

dina kontaktuppgifter (med kontaktuppgifter menas för- och efternamn, person nr, 

e-postadress, telefonnummer och ort) samt signera/fylla i vissa uppgifter i slutet av 

blanketten. 

Jag godkänner                            

  

Jag godkänner inte 
 

Aktiviteterna kan komma att filmas och fotograferas 

(Allt bildmaterial ägs av Västra Götalands Parasportförbund. Materialet kommer 

sparas i våra arkiv och användas på webbplats, sociala medier och i tryckt media) 

• Västra Götalands Parasportförbund behandlar dina personuppgifter enligt 

GDPR (läs mer nedan) 

 

Integritetspolicy 

Västra Götalands Parasportförbund vill kunna erbjuda dig information och 

massor av nyheter om Parasport. För att kunna göra detta behöver vi lagra och 

behandla dina personuppgifter. Om du inte vill ta del av denna information 

behöver vi att du kontaktar kansliet.vg@parasport.se . Vill du dock även 

fortsättningsvis ta del av detta behöver du inte agera men vi rekommenderar dig 

att läsa nedanstående. 

För att kunna ge så god service som möjligt sparar vi följande uppgifter när du 

anmäler dig till något av våra evenemang eller vår spaningslista: 

• För- och efternamn 

• Telefonnummer 

• E-postadress 

• Personnummer 

• Titel 

• Upplysningar som du själv valt att lämna, ex allergier 

Genom att vara registrerad på Parasport Västra Götalands lista lagrar vi 

information om dina e-postuppgifter för utskick som vi anser kan vara relevanta. 

Sociala medier 

Vi för inget register eller sammanställer kontoinformation över personer som på 

något sätt deltar i konversationer i våra kanaler. Som personuppgiftsansvariga 

ansvarar vi för att rensa eventuella kränkande inlägg. 

Rekrytering 

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till 
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oss när du söker dig in i Parasport Västra Götaland. Skicka därför dina handlingar 

enbart via våra hänvisade mailadresser. 
 

Foto/Video 

För att kunna marknadsföra och sprida Parasporten använder vi oss av foton och 

videoklipp från evenemang och annan verksamhet. Genom att delta på något av 

dessa godkänner du att vi använder foton på dig i våra kanaler som hemsida och 

sociala medier samt andra typer av marknadsföringsmaterial.  

Parasport Västra Götaland sparar aldrig en personuppgift längre än vi bedömt 

som nödvändigt för att leverera en god service och utveckla vår relation, och 

aldrig längre än lagen säger. Vi lämnar aldrig era personuppgifter till annan part 

och du kan alltid begära att de uppgifter vi har om dig raderas/kompletteras när 

du önskar, så länge din begäran är i enlighet med lag. 

Har du frågor kring vår behandling av personuppgifter, vilka uppgifter som 

eventuellt finns registrerade, vill få rättelse eller bli raderad, vänligen 

kontakta kansliet.vg@parasport.se   

Du har även rätt att klaga till tillsynsmyndigheten för GDPR. Tillsynsmyndighet är 

Datainspektionen, www.datainspektionen.se – läs mer om Parasport Sveriges 

integritets policy här; Integritetspolicy - Svenska Parasportförbundet och Sveriges 

Paralympiska Kommitté  

 

Med underskrift samtycker du till att uppgifterna som lämnas och ev bilder som 

tas, samlas in och handhas av Västra Götalands Parasportförbund i enlighet 

integritetspolicyn samt GDPR dataskyddsförordningen, för administrativt bruk. 

Du har rätt att återkalla ditt samtycke när du vill.  

 

Underskrift för godkännandet (Målsman/Skola/Förvaltarskap minderårig): 

Datum: __________________________________________________________________________________ 

Namn på den aktiva: 

___________________________________________________________________________________________ 

Fullständigt personnummer på den aktiva: _______________________________________ 

E-Mailadress: 

___________________________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande (Målsman/Skola/Förvaltarskap minderårig): 

___________________________________________________________________________________________ 
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