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FMK Tre Vapens samtyckesblankett 
 

Jag samtycker att mina personuppgifter i form av namn och fotografier, som jag 
förekommer på, får användas i FMK Tre Vapens kanaler, såsom webbplats, sociala 
medier, samt tryckt materiel, tills vidare. Ändamålet är marknadsföring av föreningens 
verksamhet samt intern information. 

Jag samtycker att mina personuppgifter i form av namn, men inte fotografier, som jag 
förekommer på, får användas i FMK Tre Vapens kanaler, såsom webbplats, sociala 
medier, samt tryckt materiel, tills vidare. Ändamålet är marknadsföring av föreningens 
verksamhet samt intern information. 

Jag samtycker inte att mina personuppgifter i form av namn och fotografier, som jag 
förekommer på, får användas i FMK Tre Vapens kanaler, såsom webbplats, sociala 
medier, samt tryckt materiel, tills vidare. Ändamålet är marknadsföring av föreningens 
verksamhet samt intern information. 

• Fotografierna kommer endast att användas där FMK Tre Vapen står som avsändare och inte i 
kommersiellt syfte.  

• Fotografierna kommer att sparas i FMK Tre Vapens arkiv (föreningsdatorn). Hantering och lagring 
av fotografier kommer även ske hos föreningens webmaster (ansvarig för hemsidan).  

• Kontaktperson är FMK Tre Vapens personuppgiftsansvarige vilken tillika är föreningens 
ordförande. Namn på ordförande finns tillgängligt på föreningens hemsida www.fmk.se/fmv/ 
under fliken ”Styrelse och kontaktpersoner”.  

• Samtycket är frivilligt och att inte ge sitt samtycke påverkar inte möjligheten att vara medlem i 
föreningen, ej heller kan medlem drabbas av negativa konsekvenser om inte samtycke ges.  

• Detta samtycke kan på enklaste sätt, när som helst, dras tillbaka, utan att ange skäl därtill. Ett 
enkelt sätt är att skicka ett epostmeddelande till ordföranden. På föreningens hemsida finns 
aktuell kontaktinformation till ordförande och övriga styrelseledamöter. 

Information och tillgång till personuppgifter enligt artikel 13. 

Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke.  

FMK Tre Vapen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt ovan. 

Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i samtyckesmeningen ovan. 

De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de där samtycke till behandling givits. Kan 
gälla personuppgifter såsom namn, men även hälsoinformation om sådan återfinns i bildformat. 

 

__________________________________ __________________________________ 
Signatur Namnförtydligande 

__________________________________ __________________________________ 
Datum Födelsedatum 
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