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Hantering av personuppgifter i samband med deltagande i Ungoteket 
 
Nedan följer en beskrivning av hur och varför Ungoteket behandlar personuppgifter. 
 
Personuppgiftsansvarig 
Västergötlands Orienteringsförbund (VOF), 866600-7789 är personuppgiftsansvarig för de 
personuppgifter som behandlas inom ramen för Ungoteket Väst. 
 
Vilka personuppgifter kommer att behandlas? 
Namn, personnummer, foto, telefonnummer, mailadress 
 
Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter? 
Att samla in namn anses vara väsentligt för att kunna genomföra Ungoteket på ett bra sätt. 
Eftersom det är en ledarutbildning med många diskussioner och övningar är det fördelaktigt 
om såväl föreläsare som utbildningskamrater kan uppge varandras namn. Namn lyfter även 
det allmänna intresset i t ex nyhetsartiklar. 
Personnummer hanteras endast med syfte att anmäla en lärgrupp till SISU Idrottsutbildarna. 
De hanteras då endast digitalt i systemet Idrott Online och kan bara ses av VOF:s kansli samt 
idrottskonsulent på SISU Idrottsutbildarna.  
Foto och film används till nyheter på Ungotekets, VOF:s och ibland även Svenska 
Orienteringsförbundets hemsidor (svenskorientering.se samt orientering.se), i 
utbildningsmaterial, Power Point-presentationer, tryckt och digitalt material för 
marknadsföring av Ungoteket och på VOF:s Facebooksida samt Instagram. 
Telefonnummer och mailadress används för att kunna kontakta Ungotekets deltagare under 
utbildningens gång och i vissa fall för uppföljning efter genomförd utbildning. 
 
Hur kommer personuppgifterna att behandlas? 
Uppgifterna behandlas digitalt, lokalt i projektledarens dator samt i pappersform förvarat 
på VOF:s kansli (pappren hanteras endast av Ungotekets projektledare).  
Kommunikation sker via mail, telefonsamtal, sms och sms-grupper. 
Namn nämns på hemsidan samt på sociala medier. Foton publiceras där och även i 
marknadsföringssyfte. 
 
Hur länge kommer personuppgifterna att behandlas? 
Personuppgifter som behandlas i pappersform kasseras när Ungoteket är genomfört. 
Personuppgifter i digital form sparas längre för att kunna kommunicera kring utvärdering och 
vidareutbildning. Bilder/filmer sparas i marknadsföringssyfte.   
 
Återkallande av samtycke 
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla dina/ditt barns 
personuppgifter. Återkallande av samtycke sker genom ifyllnad av ”Återkallande av samtycke” 
som återfinns på www.rf.se alternativt genom att kontakta info@ungoteket.se. 
 
Vid frågor eller återkallande av samtycke gällande insamling av en eller flera av ovan nämnda 
personuppgifter, vänligen kontakta 
 
Hanna Nordlöf, projektledare Ungoteket Väst 
Hanna.vof@westgotasport.se 
076-226 89 01 
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