
   
   
   

Information om personuppgiftslagen (PuL)  

Personuppgiftslagens syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när 

personuppgifter behandlas. Enligt personuppgiftslagen (PuL) krävs det tillstånd av berörda personer eller av 

barns vårdnadshavare inför en publicering av namn och bild på en webbsida, på Internet eller i kommunens 

eget intranät.  

Vårdnadshavares intyg  

Den 12 oktober erbjuder Boost Hylte, Kultur i Hylte och Rum för dans resa och gratis 

inträde till dansföreställningen Alae i Kungsbacka. Bussen avgår från Hyltebruk 

17.45, föreställningen börjar 19.30 och vi är tillbaka i Hyltebruk cirka 22.30.  

 

Om du är under 18 år krävs ett skriftligt intyg från vårdnadshavare. Intyget fylls i och 

överlämnas antingen på fritidsgården eller till Liza Sahlin innan aktiviteten eller vid 

avresa. Samtliga uppgifter ska vara ifyllda. Personer under 18 år som saknar intyg får 

ej delta.  

 

Uppgifter om barnet             

Namn 
 

  Personnummer 
 

Adress 
 

  

                  

Postnummer och ort   Allergi/specialkost         

                  

Annan viktig information t.ex. sjukdomar, funktionshinder, religion m.m.       

  
       

  

                  

Uppgifter om vårdnadshavare           

Namn     Adress     Postnummer och ort   

            
  

  

E-post 
  

Telefon dagtid   Telefon kvällstid   

                  

Annan person som kan kontaktas           

Namn     Telefon     Relation till barnet   

                  

 

Mitt barn får skjutsas till och från aktiviteten i hyrd buss.  

Observera att anmälan om resa görs i samband med anmälan till aktiviteten. Om 

barnet inte får skjutsas så ansvarar vårdnadshavaren för att transportera barnet till 

och från aktiviteten.  

JA NEJ 

 

Mitt barn får fotograferas/filmas i samband med aktiviteten.  

Eventuella bilder eller filmklipp kan komma att användas för att berätta om aktiviteten 

på verksamheternas hemsidor, i sociala medier och i tryckt material. 

JA NEJ 

 



   
   
   

Information om personuppgiftslagen (PuL)  

Personuppgiftslagens syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när 

personuppgifter behandlas. Enligt personuppgiftslagen (PuL) krävs det tillstånd av berörda personer eller av 

barns vårdnadshavare inför en publicering av namn och bild på en webbsida, på Internet eller i kommunens 

eget intranät.  

Jag har tagit del av informationen i detta formulär och godkänner härmed att 

mitt barn deltar i aktiviteten. 

JA NEJ 

 

Underskrift vårdnadshavare 

Signatur       Datum     

                  

 

Namnförtydligande  

För- och efternamn       

            

 
 

Kontakt 

Liza Sahlin    

Projektledare  

Telefon: 072-396 70 41 

E-post: Liza.Sahlin@hylte.se 

Webb: boosthylte.se  

mailto:Liza.Sahlin@hylte.se

