Villkor för anmälan
IF Brommapojkarnas villkor för anmälan och/eller beställningar

Allmän information
När du anmäler dig eller ditt barn till IF Brommapojkarnas fotbollscamper godkänner du också
föreningens vid var tid gällande villkor för anmälan och deltagande.
Vänligen notera att vi förbehåller oss rätten att ensidigt ändra dessa villkor. Eventuella
förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade villkoren har meddelats er
genom att ha hållits tillgängliga på föreningens hemsida, ifbp.se.

Deltagande
”Du som är aktiv i en förening som ingår i Svenska Fotbolllförbundet omfattas av en
idrottsförsäkring. Försäkringen genom ditt förbund gäller vid skada i samband med träning,
tävling, match, turnering samt under resor till och från dessa aktiviteter”.
Läs vidare under https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/fotboll.

Betalning
Betalning kan göras med betalkort (VISA/Mastercard) eller via internetbank till bankgiro.
Betalningsanvisningar hittar du när du anmäler dig. När du har anmält dig eller ditt barn erhåller
du en bekräftelse tillbaka.
Du godkänner avbokningsvillkoren genom att betala in avgifterna för fotbollscamperna.
Om du avbokar fram till tre (3) veckor innan fotbollscampen återbetalas hela beloppet reducerat
med en administrationsavgift. Från tre (3) veckor innan och fram till fotbollscampen återbetalas
halva beloppet reducerat med en administrationsavgift. Mot uppvisande av sjukintyg återbetalas
hela beloppet reducerat med en administrationsavgift. Administrationsavgiften är vid samtliga
ovan fall 500 kr.

Behandling av personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.
IF Brommapojkarnas fotbollscamper samlar in ert barns namn, adressuppgifter, ort, kön,
födelseår, föreningstillhörighet för att kunna sköta administrationen kring dessa. Bilder i vilka
du eller ditt barn förekommer, kan komma att publiceras på internet och i tidningar och
användas i IF Brommapojkarnas verksamhet.
IF Brommapojkarnas fotbollscamper kan även komma att sända information under en tid
framöver, om framtida fotbollscamper och evenemang, men lämnar aldrig era uppgifter till
extern part.

Om du som målsman inte önskar dylik information, är du välkommen att kontakta IF
Brommapojkarna.
Efter en skriftlig undertecknad ansökan ställd till oss har du enligt 26 § personuppgiftslagen
(1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig
eller ditt barn som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 §
personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig eller
ditt barn.

