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Behandling av personuppgifter inom KSSB-UNG 
Medlem i föreningen 

Du blir medlem i föreningen genom att skriva upp dig på en medlemslista. På denna lista 
behöver vi ditt personnummer (10 siffror), namn, adress, telefon, mail och underskrift. Du 
kan även anmäla ditt medlemskap digitalt och då behövs ingen underskrift, men ett aktivt 
val av medlemskap genom att kryssa i en ruta. 

Vi använder dina uppgifter för att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem 
samt för att ha underlag att rapportera statistik till Region Jönköping, EFK-UNGS Bidragsspår 
samt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, genom vilka vi söker bidrag. 
Observera att vi inte skicka med enstaka personuppgifter utan antal medlemmar i en viss 
ålderskategori. Dock kan vi bli granskade och då kommer hela medlemslistan för aktuellt år 
att skickas till granskande part som bevisning.  

Uppgifterna sparas så många år som krävs för att finnas tillgängliga för kontroll från 
bidragsgivare, för närvarande det år som statistiken senast rapporterats för plus fem år. 
Därefter rensas listorna bort. 

Ingår du i föreningens styrelse kommer ditt namn och mail läggas upp på vår hemsida 
och/eller i annan kanal för information.  

 

Deltagare i föreningens verksamheter  

Kssb-Ung arbetar nästan uteslutande med läger. Tills dessa behöver vi viss information om 
de deltagare som är med. Denna information skrivs in i anmälningsformulär till varje aktuellt 
läger. Informationen är: Namn, fördelsdata, adress, telefon, e-post, allergi, målsmans namn 
och kontaktuppgifter till målsman. Vissa arrangemang kan också ställa andra relevanta 
frågor i anmälan beroende på arrangemangets art. Anmälningslistorna vid läger går ut till 
Lägerchef, Kökschef samt ansvarig ledare från de församlingar som arrangerar lägret. Senast 
två år efter lägret ska dessa listor ha rensats från samtliga ställen.  

Kontakt  

Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som församlingen har registrerade om 
dig vänder du dig till föreningen:  Kssb-ung Org-nr 802443-4071  
www.kssb-ung.se  


