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Forældretilsagn 
 
Jeg giver hermed min tilladelse til, at mit barn må deltage i Unge i Beredskabets Landsdag d. 12.-13. 
september 2020.  
 
Ved tilmelding af mit barn til arrangementet samtykker jeg jf. Unge i Beredskabets privatlivspolitik 
vedrørende indhentning, opbevaring og behandling af oplysninger om mig og mit barn.  
 
Se venligst Unge i Beredskabets Privatlivspolitik, som er vedhæftet dette forældretilsagn side 4. 
Privatlivspolitikken findes også på Unge i Beredskabets hjemmeside: 
https://www.ungeiberedskabet.dk/om-uib/privatlivs-politik/  
 
 

 

 

Hvis forældretilsagnet ikke afleveres til tiden, så kan der ikke tages hensyn til madallergier/madhensyn eller 

lign.  

 

 

Kontaktoplysninger 

 

Barnets fulde navn:________________________________________________________________________ 

Alder ______________________ T-shirt størrelse ______________________________________________ 

Adresse: ________________________________________________________________________________ 

Post nr. __________ By ____________________________________________________________________ 

Den unges mobil nr._________________ Mail __________________________________________________ 

 
Kontaktpersoner 
 

Primærkontaktperson: 

 

Forældres navn ______________________________mobil nr._____________________________________  

Forældres mail:___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Forældretilsagnet skal afleveres senest d. 22. juni 2020.  

https://www.ungeiberedskabet.dk/om-uib/privatlivs-politik/
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Sekundærkontaktperson:  

I tilfælde af, at det ikke er muligt at komme i kontakt med primærkontaktperson 

 

Relation til den unge:______________________________________________________________________ 

Navn _______________________________________mobil nr.____________________________________  

Mail:___________________________________________________________________________________ 
 

 

Helbredsoplysninger 
Er der helbredsmæssige forhold hos dit barn, som det er relevant, vi kender til?  
(Fx astma, allergi eller sukkersyge eller andet samt medicin) 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Andet som er vigtigt i forhold til dit barns deltagelse herunder forplejning og evt. overnatning? (Fx 
ordblindhed, vegetar, fødevareallergi, religiøse- personlige- eller sociale forhold eller andet) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Udlevering af medicin 
 
Hvis den unge i løbet af arrangementet bliver dårlig, så er det tilladt, af den ansvarshavende voksne at 
udlevere max 2-4 hovedpinepiller til den unge pr. dag 
 
Ja         Nej  
 
 
Hvis den unge beder om flere piller, bliver den unge betragtet som syg og forældrene kontaktes. 
 
 
 
Den unge tager selv lægeordineret medicin  
Ja          Nej 
 
 
 
Den unge tager lægeordineret medicin, der skal gives af en ansvarshavende voksen 
Ja          Nej 
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Forældrene er ansvarlige for, at instruktionen fra den ordinerende læge om medicingivningen videregives 
korrekt til den ansvarshavende voksne. I de fleste tilfælde vil påskriften på medicinbeholderen være 
tilstrækkelig instruktion om medicingivningen. Beholderen skal have let læselig påskrift med oplysning om 
barnets navn og eventuelt personnummer, medicinens art og den ordinerede 
dosis. Hvis en mere grundig instruktion til den ansvarshavende voksne er nødvendig, skal 
forældrene anmodes om en supplerende skriftlig instruktion fra lægen. Dog skal den ansvarshavende 
voksne altid orienteres om, hvis der gives lægeordineret medicin til en brandkadet. 
 
 
Forsikring 
Det er forældrenes eget ansvar at forsikre den unge.  
 
Er den unge dækket af egen ansvarsforsikring? 
Ja         Nej 

 
 
Hvis den unge ødelægger et anden ungs ejendom, skal dette løses af de unges forældre selv.   
 
 
 
 
 
Dato 

Underskrift fra forældre eller værge  
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Privatlivspolitik 
 
De næste sider informerer dig om vores privatlivspolitik vedrørende indsamling, behandling og 
videregivelse af dine og dit barns personlige oplysninger.  
 
Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger med andre end som beskrevet i denne privatlivspolitik.  
 
 
Tilmelding til arrangementer  
 
Når dit barn deltager i et af Unge i Beredskabets arrangementer fx UngLeder, hjælpeinstruktøruddannelsen 
eller sommertræf, samtykker du som forældre til dit barns deltagelse og deraf opbevaring og behandling af 
dit barns personlige oplysninger såsom navn, telefonnr., e-mailadresse, evt. medicinforbrug, særlige hensyn 
samt andre relevante oplysninger. Formålet med behandlingen af dit barns personoplysninger er at have 
det rette kendskab til dit barn herunder fx medicinske forhold, alder, køn etc. samt have dit samtykke til dit 
barns deltagelse i vores arrangementer. 
 
Vi indsamler og behandler ligeledes kontaktoplysninger på dig som forældre eller værge i forbindelse med 
det enkelte arrangement. Formålet med behandlingen af forældres oplysninger er, at vi skal kunne komme 
i kontakt med barnet eller den unges forældre/værge, hvis der skulle være behov for det i forbindelse med 
barnets eller den unges deltagelse i arrangementerne.  
 
Ved deltagelse i vores arrangementer giver du ligeledes tilladelse til, at vi må videregive dine og dine børns 
data i forbindelse med rundsending af deltagerlister. Formålet med dette er, at vores arrangementer i høj 
grad fokuserer på netværksskabelse mellem de unge, samt at der kan ske en koordination af de unges 
fælles transport til et arrangement. I den forbindelse er der behov for, at alle får en deltagerliste. 
 
Vi overdrager i visse tilfælde dit barns oplysninger til tredjepart, når det er en nødvendighed i forbindelse 
med afholdelse af et arrangement. Dette kan fx være ved overnatning på et overnatningssted, madallergier 
til en restaurant eller forplejningsenhed, oplysninger om særlige vanskeligheder til ekstern underviser etc.  
 
Vi opbevarer og behandler dine og dine børns personlige oplysninger fem år efter indsamling, eller indtil 
projektet Unge i Beredskabet afsluttes. Dette sker af hensyn til at dokumentere og evaluerer projektets 
indsatser samt føre statistik til de fonde og offentlige instanser, som støtter projektet.  
 
Ved dit barns deltagelse i vores arrangementer samtykker du som forældre til, at vi må benytte billeder og 
video, hvor dit barn er på til brug for opslag på sociale medier herunder artikler på hjemmesider og 
nyheder på Facebook samt til rapporter. Billederne og videoerne kan fx være portræt- og 
situationsbilleder/videoer. Billederne kan ligeledes gives til tredjepart fx lokalavis eller lign, hvis det drejer 
sig om et særligt arrangement.  Billeder, video, artikler m.m. på online medier og sociale medier slettes som 
udgangspunkt ikke, da spredningen af oplysningerne ikke kan opspores og slettes.   
 
Ønsker du ikke, at vi offentliggør billeder eller videoer, hvor dit barn er på, skal du oplyse om det skriftligt 
tre hverdage forud for arrangementet på kontakt@uib.dk 
 
Overholdelse af love 
Vi udleverer dine personlige oplysninger, hvis det kræves ved lov eller stævning, eller hvis vi mener, at en 
sådan handling er nødvendig for at overholde loven og rimelige anmodninger for retshåndhævelse eller for 
at beskytte sikkerheden eller integriteten af vores service.  

mailto:kontakt@uib.dk
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Ændringer i vores privatlivspolitik 
Vi kan opdatere vores privatlivspolitik fra tid til anden. Du rådes derfor til at gennemgå den jævnligt for 
eventuelle ændringer. Ændringerne træder i kraft, når de er lagt ud på vores hjemmeside 
www.ungeiberedskabet.dk 
 
Dine rettigheder 
Hvis du ønsker at få indsigt i de data, vi har registreret om dig eller dit barn, eller ønsker at få dem rettet, 
fordi de er forkerte, har du ret til dette. Du skal sende en skriftlig meddelelse til kontakt@uib.dk med din 
henvendelse.  
 
Du har ligeledes ret til at få dine eller dit barns personlige oplysninger slettet. Ønsker du dette, skal du 
sende en skriftlig meddelelse til kontakt@uib.dk.  Såfremt du tilbagekalder dit samtykke til opbevaring og 
behandling af dine eller dit barns personoplysninger, vil vi foretage en konkret vurdering af, om 
oplysningerne fortsat kan behandles på baggrund af interesseafvejningsreglen i 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.  
 
Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personlige oplysninger til ekstern myndighed, kan 
du fremsende din klage til Datatilsynet.  
 
Du er altid velkommen til at kontakte os vedr. vores privatlivspolitik, hvis du har nogen spørgsmål.  
 
/Unge i Beredskabet 

http://www.ungeiberedskabet.dk/
mailto:kontakt@uib.dk
mailto:kontakt@uib.dk

