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

Personuppgiftsansvarig
Samtycket begärs in av Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav, Org.nr : 556187–0410.
Sysav är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för samtycket.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas?
Namn, efternamn, ålder och e-postadress, fotografi och film (vi kommer endast att behandla fotografi och film på ditt barn ifall ditt 
barn utvalts till finalist).

Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter?
Sysav arrangerar en icke-vinst drivande re-designtävling, Upcycle Challenge 2021 RE:DENIM under februari - april 2021.  
Personuppgifter om ditt barn samlas in och behandlas i samband med anmälan, dokumentation, kommunikation samt marknadsföring 
av tävlingen, dock inte av kommersiellt syfte och i enlighet med svensk lag och god sed.

Hur kommer personuppgifterna att behandlas?
Sysav behandlar ditt barns personuppgifter för att genomföra tävlingar och event som hen deltar i, t.ex. för att registrera anmälan/
deltagande och i vissa fall publicera uppgifter i olika digitala kanaler, till exempel vår hemsida, nyhetsbrev och pressmeddelande.

Hur länge kommer personuppgifterna att behandlas?
Vi lagrar endast ditt barns personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som avses med behandlingen.  
Personuppgifterna kommer endast att användas för att tillgodose ändamålet med behandlingen och/eller för att fullgöra rättsliga krav 
eller krav från myndigheter. Därefter kommer vi att på ett säkert sätt ta bort personuppgifterna. 

• Personuppgifter som ditt barn anger i samband med anmälan till tävlingen kommer att tas bort när prisutdelningen har skett  
 den 23:e april (undantag gäller för tävlingsfinalister). 

• Personuppgifter om ditt barn som namn, e-postadress, ort, fotografi och film om barnet utvalts till finalister eller utses till  
 vinnare i tävlingen behandlas och används i samband med dokumentation, nominering, prisutdelning och kommunikation av tävlingen. 
 Dessa uppgifter kommer att tas bort senast ett (1) år efter sistaanmälansdatum, dvs 2022-02-16.

Återkallande av samtycke
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla ditt barns personuppgifter. Återkallande av samtycke sker kontakta 
oss på dataskyddsombud@sysav.se.

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

 Genom undertecknande medger jag samtycke till att mitt barn anmäler sig och deltar i tävlingen Upcycle Challenge 2021  
 RE:DENIM samt följer tävlingsregler och -villkor som informeras av tävlingsarrangören. 

Barnets namn: 

Målsmans namn:  

Underskrift av målsman:  

Namnförtydligande målsman:  

Datum:                         Ort: 

Läs gärna mer om hur vi arbetar med personlig integritet och dataskydd i vår integritetspolicy på 
https://www.sysav.se/dataskyddspolicy. 

mailto:dataskyddsombud%40sysav.se?subject=
https://www.sysav.se/dataskyddspolicy

	Kryssruta 1: Off
	Kryssruta 4: Off
	Barnets namn: 
	Målsmans namn: 
	Namnförtydligande målsman: 
	Datum: 
	Ort: 


