Namn:

Samtycke till behandling av mina personuppgifter
Som medlem hos CrossFit Ystad (Fitness Center i Ystad, org. Nr 559041-0956) (”CrossFit Ystad”) kan CrossFit Ystad komma att ta bilder av
dig eller video i samband med att du tränar hos oss. Dessa bilder på eller videoklipp av dig utgör personuppgifter och kommer att användas
av CrossFit Ystad i marknadsföringssyfte genom att publiceras på sociala medier, på affischer m.m. För att vi ska kunna använda din bild
eller en video i vilken du finns med behöver vi ditt samtycke. Vid lämnat samtycke, vilket sker genom att kryssa i rutan nedan, kommer
CrossFit Ystad att vara personuppgiftsansvarig och behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och tillsynsmyndighets
beslut och föreskrifter.
Detta samtyckesavtal syftar till att få ditt aktiva samtycke till behandling av dina personuppgifter och informera dig om hur vi kommer att
behandla dem. Din integritet är viktig för oss på CrossFit Ystad och vi strävar efter att säkerställa att dina personuppgifter behandlas under
säkra former. Informationen nedan är i förkortad form, för full information se vår Integritetspolicy för medlemmar
www.crossfitystad.se/medlem. Observera att ditt samtycke är helt frivilligt och du kan när som helst återkalla det. Vid sådan återkallelse
kommer CrossFit Ystad att ta bort eventuella bilder av dig samt video om inget annat starkt övervägande skäl medför att CrossFit Ystad
likväl kan försätta behandlingen.
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Bild och videoupptagning där du som medlem framgår.
Vad använder vi dina personuppgifter till?
Som medlem hos oss kommer vi använda bilder och videoupptagningar på dig i marknadsföringssyfte och då kan din bild eller video
publiceras på någon av följande plattformar:


Hemsida



Sociala medier



Affischer



Posters



Nyhetsbrev

Vem har tillgång till uppgifterna?
Samtliga personuppgifter som du lämnar till oss kommer att lagras i vår databas. Vi använder oss även av andra systemleverantörer för
utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.
Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi kommer att behandla dina personuppgifter till dess att ditt samtycke återkallas.
Dina rättigheter
Du har rätt att få besked om vilka och tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att få felaktiga
personuppgifter korrigerade samt begära att vi raderar vissa eller samtliga personuppgifter. Du kan även närsomhelst dra tillbaka ditt
samtycke genom att kontakta oss på e-via mailadressen nedan. CrossFit Ystad kan inte radera dina uppgifter om det föreligger juridiska skäl
till fortsatt behandling.
Du har rätt att närsomhelst vända dig till CrossFit Ystad eller till Datainspektionen (som kommer byta namn till
Integritetsskyddsmyndigheten) för att framföra klagomål avseende CrossFit Ystads hantering av dina personuppgifter.
Kontaktinformation m.m.
I det fall att du har några frågor eller om något är oklart i samtyckesavtalet ber vi dig att kontakta vårt dataskyddsombud via
info@crossfitystad.se.
Personuppgiftsansvarig:
Fitness Center i Ystad AB org.nr: 559041-0956
Industrigatan 5
271 39 Ystad
Sverige
Jag samtycker till att CrossFit Ystad behandlar mina personuppgifter i enlighet samtliga användningsområden som a beskrivits ovan.
Jag har tagit del av och läst, samt godkänner CrossFit Ystads Allmänna Villkor.
Jag har tagit del av och läst, samt godkänner CrossFit Ystads ordningsregler.

Namn:

Adress, Post nr, Stad:

Telefon:

Email adress:

Personnummer:

Företag (endast vid företags avtal):

Medlemskap / Bindningstid
3 månader
6 månader

(ringa in)
12 månader

Introkurs

Företag Bas

Kids

Tagg

Betalningsform
Kontant:

Företag Extra

Inlagd i GS av Coach: _____
Klippkort

Inlagd i GS av Coach: _____
kr

______________________
Underskrift

Autogiro:

kr månadsbetalning

______________________
Datum:

______________________
Namnförtydligande
Genom att underteckna detta avtal samtycker jag till att CrossFit Ystad behandlar personuppgifter om mig i enlighet med vad som framgår
ovan.

