Ny speider i Ullern KFUK-KFUM-speidere
Velkommen til oss i Ullern!
Vi trenger litt informasjon om deg og dine foreldre/foresatte. Gi dette skjemaet til oss på neste møte.
Om det skulle være noe spørsmål må dere bare ta kontakt.
Felter merket med * er obligatorisk for at vi kan registrere medlemskap i Norges KFUK-KFUM-speidere
Dette skjemaet vil bli makulert når det er registrert digitalt. Informasjonen i dette skjemaet vil bli lagret senest
til speideren eventuelt slutter hos oss. Mer informasjon på baksiden.
Informasjon om speider
* Navn:
* Fødselsdato:
DD.MM.ÅÅÅÅ
* Adresse:
Speiderens telefon:
Speiderens e-post:
Viktig informasjon ledere bør vite
om: Sykdom, allergi ol.

* Foresatte godkjenner at speideren
kan bli tatt bilde av. (sett kryss)

JA

NEI

Informasjon om foreldre/foresatte (FF) (* Kun obligatorisk frem til speideren er myndig)
* Navn på FF 1:
* Telefon:
* E-post:
Navn på FF 2:
Telefon:
E-post:
Samtykke
* Jeg samtykker i at den ikkeobligatoriske informasjonen gitt
her kan lagres av lederne lokalt,
samt i forbundets sentrale
database; hypersys, i tråd med de
retningslinjer som er gitt på
baksiden.
(Dersom nei, vil fremdeles
obligatorisk informasjon lagres)
* Signatur
Dersom ja.
For å oppfylle datatilsynets krav, vil
samtykket bli lagret elektronisk.

JA

NEI

V.2002

Oppsummering av personvern, personopplysninger og samtykke
På denne slippen ber vi om noen personopplysninger. Noe er vi nødt til å vite for at vi kan registrere nye
speidere hos speiderforbundet vårt; Norges KFUK-KFUM-speidere, mens andre ting ønsker vi å vite fordi det
erfaringsmessig er lurt for oss ledere å vite. Vi vil her kort forsøke å oppsummere hvorfor vi samler inn den
ulike informasjonen og hva vi gjør med den. Hele vår personvernerklæring kan leses på:
ullern.kmspeider.no/personvern
Navn ber vi om for å vite hvem informasjonen gjelder.
Dette lagres lokalt og sentralt, foreldre/foresatte kun lokalt.
Speiderens fødselsdato kreves av forbundet sentralt.
Dette lagres lokalt og sentralt.
Speiderens adresse ber vi om for at forbundet skal ha en adresse å sende faktura til dersom ikke kontakt
oppnås pr. e-post. Forbundet vil også sende medlemsbladet vårt til denne adressen.
Dette lagres kun sentralt.
Telefonnumre ber vi om for å registrere speider/foresatt i spond. Vi vil også bruke det dersom det er akutt
behov for kontakt.
Dette lagres lokalt og sentralt.
E-postadresser ber vi om for å kunne sende ut informasjon. Selv om mesteparten av vår informasjonsspredning
går gjennom spond, hender det vi har behov for å sende via e-post i stedet. Én av de oppgitte e-postadressene
vil også være den forbundet sender årlig faktura til.
Dette lagres lokalt og sentralt.
Viktig informasjon om speideren spør vi etter fordi dette kan lette vårt arbeid som ledere. Informasjon om
f.eks. kroniske sykdommer, allergier og medisiner kan bidra til at vi lettere kan ta de hensyn som er nødvendige
allerede fra planleggingsfasen. Dette gjør oss også tryggere dersom en situasjon skulle oppstå.
Dette lagres kun lokalt.
Bilder vil bare brukes i interne sammenhenger uten videre samtykke. Dette vil innebære f.eks. felles- og
aktivitetsbilder som sendes som en statusoppdatering på spond.
Svaret lagres kun lokalt.

Hva menes med lagres lokalt og sentralt?
Lokalt: Innebærer lagring i en medlemsdatabase kun ledere i Ullern har tilgang til, samt i spond. Ikke all
informasjonen lagres begge steder. Lokal lagring sikrer lederne en enkel tilgang til nødvendige informasjon.
I spond vil alle speidere og foreldre kunne se hvilken informasjon som er lagret om seg selv.
Sentralt: Innebærer lagring i Norges KFUK-KFUM-speideres database hypersys.
Alle speidere har tilgang til å se hva som er lagret om seg selv i hypersys.

Rett til innsyn, endring og sletting
Dersom du ønsker innsyn i, å endre eller å slette informasjon vi har lagret om deg eller ditt barn, kan du ta
kontakt med enhetsleder. Det skal alltid være enkelt å få innsyn i, endre eller slette sin informasjon.
Vi gjør oppmerksom på at noe informasjon dessverre ikke kan slettes dersom man fremdeles skal være medlem
av Norges KFUK-KFUM-speidere.

V.2002

