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Samtycke för utskick i samband med inbjudan till Idrottshelger 
 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig eller ditt barn i form av fullständiga 

adressuppgifter. Syftet med detta är för att skicka ut inbjudan till Idrottshelger. Vi har fått dina 

uppgifter från er. Vi följer hela tiden gällande dataskyddslagstiftning vid all vår behandling av 

personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när 

som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Dina uppgifter kommer att sparas i som 

längst till dess att ditt barn fyllt 18år. 

Personuppgiftsansvarig är Specialpedagogiska skolmyndigheten. Du har rätt att kontakta oss om du 

vill ha tillgång till de uppgifter som vi behandlar om dig och för att begära rättelse av eventuella 

felaktiga uppgifter, eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller 

begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på något av följande 

sätt. Myndigheten har utsett ett dataskyddsombud som nås med samma kontaktuppgifter. 

  

E-post: dataskyddsombud@spsm.se Telefon: 010-473 50 00 Webbplats: www.spsm.se 

  

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till 

tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.  

 

Markera ditt val i kryssruta nedan. 

☐ Jag samtycker till att Specialpedagogiska skolmyndigheten får använda adressuppgifter till att  

     göra utskick i samband med Idrottshelger till mig och mitt barn. 

☐ Jag samtycker inte till att adressuppgifter används till utskick i samband med idrottshelger till 

     mig och mitt barn. 

 

Härmed bekräftas att Specialpedagogiska skolmyndigheten får använda adressuppgifterna 

för utskick i samband med Idrottshelger 

Ort Datum 

Namn Adress 

Postnummer Ort 

Namnteckning (vårdnadshavare om du är under 18år) Namnteckning (vårdnadshavare om du är under 18år) 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Telefon Telefon 

E-post E-post 

OBS! Samtyckesblanketten skickas in till idrottshelg@spsm.se eller till 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Anders Nilsson, Box 12161, 102 26 

Stockholm 
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