IFK Nora Handboll
Medlems- och träningsavgift 2020/2021
Avgiften betalas in på bankgiro 5351–5367, betalningsmottagare är IFK Nora Handboll. Det är
viktigt att ni skriver spelarens namn, personnummer och lag i fältet för meddelande till mottagaren.
Avgiften kan även betalas via swish 123 121 91 12, även då måste namn, personnummer och lag
anges.
Avgifterna beror på spelarens födelseår enligt nedan.
Född 2002-2008
Född 2009 och yngre
Stödmedlem, vuxen

500 kr
300 kr
150 kr

Betala snarast! Betalning måste ske innan deltagande i match.

Godkännande av IFK Noras Handbolls värdegrund och
hantering av personuppgifter
Hej alla barn, ungdomar, vuxna och ledare. Välkomna till en ny handbollssäsong i IFK Nora
Handboll.
I år har vi fler lag än nånsin i träning!
Vi ber er att läsa igenom och signera detta dokument. Det vill säga att ni förstår och följer IFK Nora
Handbolls värdegrund och att ni godkänner IFK Noras hantering av personuppgifter. Om ni inte
fyllt 18 år måste även målsman skriva under. Dokumentet ger ni till er ledare som lämnar det vidare
till styrelsen.
IFK Nora Handboll Värdegrund







Alla är välkomna.
Vi respekterar alltid våra medspelare, motspelare och domare.
Barn, ungdomar och vuxna ska känna trygghet och glädje i IFK Noras verksamhet.
Vi tar avstånd från alla former av våld, mobbing och rasism.
Vi tar avstånd från alla former av fusk och doping.
Vi tar avstånd från användandet av droger, tobak och alkohol i samband med all aktiv handbollsutövning.

VÄND! 

GDPR
GDPR är den Dataskyddsförordning som reglerar hantering av personuppgifter. En personuppgift är
all slags information som kan knytas till en fysisk person som är vid liv. Exempel på typiska
personuppgifter är namn, personnummer och adresser, men även fotografier, filmer, ljud och IPadresser kan klassificeras som personuppgifter.
Behandling är alla åtgärder som vidtas avseende personuppgifterna, såsom exempelvis registrering,
lagring, ändring och radering av dem.
Varje behandling måste ha ett berättigat syfte, som går att koppla till er verksamhet, samt en laglig
grund.
Mer information om GDPR inom idrotten kan ni hitta på https://www.rf.se/Personuppgifter/.
IFK Nora Handboll vill av varje spelare och ledare samla in namn, personnummer, telefonnummer
och adress. Dessa kommer att sparas i IFK Noras Handbolls hemsida/administrativa system
laget.se, i medlemsregister samt i ledarnas egna dokument.
Syftet med insamlingen är:






Hantering av medlemsregister och medlems-/träningsavgift.
Hantering av närvaro och LOK-stöd.
Hantering av matchprotokoll (i dessa används endast födelsedatum).
Ledare ska enkelt kunna kontakta deltagare via e-mail, sms och telefon.
Vid behov kunna kontakta målsman.

Jag har läst och förstått IFK Nora handbolls värdegrund samt godkänner IFK Nora Handbolls
hantering av mina personuppgifter.
__________________________
Namnteckning

______________________________
Namnförtydligande

__________________________
Personnummer [ÅÅMMDD-XXXX]

______________________________
Telefonnummer

__________________________
Adress

______________________________
Postnr och ort

__________________________
Telefonnummer

______________________________
E-mail

__________________________
Målsmans namnteckning

______________________________
Namnförtydligande

__________________________
Telefonnummer

______________________________
E-mail

Lämna underskriven kopia till er ledare eller maila inskannad kopia till
Mattiasfolkan13@gmail.com. Om ni har några frågor kan ni kontakta ordförande Mattias Gerlström
på 072-85 02 117 eller kassör Evelina Daugaard på 070-23 93 643.

Väl mött IFK Nora Handbolls Styrelse!

