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 Samtyckesblankett 
För medverkan på Nacka Hockeys hemsida samt spridning av lagets 

kontaktlista m.m. 

 

Personuppgiftslagen är den lag som reglerar vår personliga integritet när personuppgifter 

samlas i ett register och sprids till utomstående, eller när personuppgifter görs tillgängliga 

på t.ex. internet. För att den som samlar in personuppgifterna ska få göra dessa synliga och 

tillgängliga för andra måste den som uppgiften avser lämna sitt samtycke till detta. 

 

För Nacka Hockey är det viktigt att personuppgiftslagen respekteras, och de olika junior- 

och ungdomslagen vill gärna publicera bilder från matcher m.m. på hemsidan samt sprida 

en kontaktlista i laget m.m.  

 

Därför inhämtar lagledningen genom denna samtyckesblankett skriftligt samtycke från 

vårdnadshavarna till samtliga spelare i laget avseende spridning av personuppgifter. 

 Av praktiska skäl har klubben beslutat att man antingen får samtycka till både namn 

och bild på hemsidan, eller ingen bild alls.  

 Dock kan man samtycka till enbart klubbens officiella lagbild.  

 Klubbens olika lag har vanligtvis namn och mobiltelefonnummer på de listor som 

sprids i lagen. Dock sprids även e-postadresser genom massutskick etc, och många 

lag har haft e-postadresser på kontaktlistan, varför även samtycke till spridning av 

denna personuppgift inhämtas.  

 

Ett lämnat samtycke kan återkallas eller ändras.  Detta ska ske skriftligt till lagledningen. 

Om du vill ändra vad du samtycker till kan du ladda ner en ny samtyckesblankett från 

dokumentarkivet på lagets hemsida.  

 

 

Fyll i och underteckna blanketten snarast och lämna till lagledningen.  

 

 

 Observera att båda vårdnadshavarna måste skriva under blanketten vad 

avser deras respektive kontaktuppgifter.  

 För samtycke till att lämna ut barnets mobilnummer samt utlägg av 

bilder på hemsidan räcker det med att en vårdnadshavare skriver under. 

 

 

 

Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? 

Maila eller ring till lagledaren i ert lag.   

 

http://www4.idrottonline.se/NackaHK-Ishockey/Klubbinfo1/Arkiv/Bilder/?ShowFile=108568
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 Samtyckesblankett 
För medverkan på lagets och Nacka Hockeyklubbs hemsida samt spridning av lagets 
kontaktlista m.m. Information om samtycke m.m.  
Bilder på hemsidan Härmed tillåter jag/vi att: 

 Namn och bild på mitt barn får publiceras på Nacka Hockeys hemsida. 

 Mitt barn får endast vara med på gruppbild (lagfoto) med angivande av namn. 

 Nej, mitt barns bild får överhuvudtaget inte visas på Nacka Hockeys hemsida. 
 
Spelarens mobilnummer på kontaktlistan Härmed tillåter jag/vi att: 

 Mitt/Vårt barns namn och mobiltelefonnummer finns med på kontaktlistan som 
sprids i laget, sätts upp i förrådet samt läggs ut på hemsidan etc. 

 Nej, mitt barns mobiltelefonnummer får inte finnas med på kontaktlistan. 
 

Vårdnadshavare 1: namn, mobilnummer och e-post samt bilder på hemsidan 

Härmed tillåter jag att: 

 mitt namn och mobiltelefonnummer finns med på kontaktlistan som sprids i laget, 
sätts upp i förrådet samt läggs ut på hemsidan etc. 

 Nej, mitt mobiltelefonnummer får inte finnas med på kontaktlistan. 

 Nej, vare sig mitt namn eller mobiltelefonnummer får finnas med på kontaktlistan. 
 

 Min e-postadress finns med på kontaktlistan som sprids i laget. 

 Nej, det är endast ok att min e-postadress finns synlig på de utskick som görs av 
lagledningen. E-postadressen får inte spridas via en kontaktlista. 
 

 Namn och bild på mig får publiceras på Nacka Hockeys hemsida. 
 
Vårdnadshavare 2: namn, mobilnummer och e-post samt bilder på hemsidan  

Härmed tillåter jag att: 

 mitt namn och mobiltelefonnummer finns med på kontaktlistan som sprids i laget, 
sätts upp i förrådet samt läggs ut på hemsidan etc. 

 Nej, mitt mobiltelefonnummer får inte finnas med på kontaktlistan. 

 Nej, vare sig mitt namn eller mobiltelefonnummer får finnas med på kontaktlistan. 
 

 Min e-postadress finns med på kontaktlistan som sprids i laget. 

 Nej, det är endast ok att min e-postadress finns synlig på de utskick som görs av 
lagledningen. E-postadressen får inte spridas via en kontaktlista. 
 

 Namn och bild på mig får publiceras på Nacka Hockeys hemsida. 
 
 
Datum: Nacka den  ___  /___ - 20___ 
 
Spelare:……………………………………………………………………………………………………………….     
 
 
………………………………………………..  ……………………………………………….. 
Vårdnadshavare 1                         Vårdnadshavare 2 

http://www4.idrottonline.se/NackaHK-Ishockey/Klubbinfo1/Arkiv/Bilder/?ShowFile=108568

