
Beskrivning:  Anmälan till matskola. Namn, postadress, kön, 

födelsedatum, storlek för t-shirt, förälders namn, telefonnummer 

och e-postadress, allergier, dieter och specialbehov, samtycke till 

fotografering, samtycke att färdas i gemensam transport i 

samband med gårdsbesöket, önskemål om att få mera 

information om 4H.

Dokumentation Kartlagt

Lagling grund:

Vi behöver deltagarnas namn och födelsedatum för att veta vem 

som deltar och för att kunna anpassa programmet efter ålder. Kön 

behöver vi för att kunna rapportera antalet flickor och pojkar som 

deltagit i matskolan åt finansiären. Vi behöver och namn, 

telefonnummer och e-post till den som har föräldra ansvaret för att 

hålla kontakt, skicka ut information om matskolan samt i fall av att 

förälder behöver nås under matskolan. Vi behöver uppgifter om 

matallergier och dieter för att kunna anpassa recepten och 

ingredienserna enligt deltagarnas behov. Vi behöver kunna koppla 

dessa uppgifter till rätt deltagare för att övervaka att barn i 

lågstadieålder inte får i sig något som skadar deras hälsa och 

välmående. Vi behöver uppgifter om eventuella specialbehov för 

att kunna ta hänsyn till deltagarnas individuella behov och kunna 

anpassa programmet enligt dem. Vi behöver storlek för t-shirt för 

att kunna beställa rätt mängd av rätt storlekar för deltagarna. Vi 

behöver tillstånd till fotografering samt samtycke av föräldrarna att 

deltagarna får åka med gemensam transport i samband med 

gårdsbesöket.

Insamling: Via elektroniskt anmälningssystem på matskolan.fi.

Godkännande:

Personen har informerats om ändamålet med listan, de godkänner 

att uppgifterna hanteras genom att de fyllt i och skickat uppgifterna 

via den elektroniska blanketten.

Utlämning:

Personen har informerats om ändamålet med listan, de godkänner 

att uppgifterna hanteras genom att de fyllt i och skickat uppgifterna 

via den elektroniska blanketten.

Lagring/radering:

Uppgiterna lagras på Finlands svenska 4H:s centralkansliets dator i 

Helsingfors och Vasa samt respektive matskolehandledares dator 

och som utskriven lista i mapp. Uppgiterna sparas i 6 månader för 

statistik och rapportering av matskolorna. Deltagarens namn, 

förälders namn samt telefonnummer och lov till fotografering samt 

fotomaterial från matskolan sparas i 5 år. 

Risker:

Vid e-postutskick av deltagarlistor. Vid överföring av persondata via 

t.ex. e-postmeddelanden kan 

filkrypteringsalternativ nyttjas.  Känsliga data ska också krypteras 

som standard för att ge extra skydd. Detta gäller samtliga filer 

innehållandes information som klassas som personuppgifter.



Registrerades 

rättigheter:

Uppgifterna ges inte till tredje part för direkt marknadsföring. 

Uppgifterna ges till den registrerade mot begäran. 


