
 

 

Samtycke för onlinebokning av tvättstuga samt nyhetsbrev. 

Snart kommer du att kunna boka tvättstugetider på vår hemsida och få vårt nyhetsbrev 
elektroniskt om du vill. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) behöver du först ge oss ditt 
samtycke (godkännande) för att föreningen ska få lagra och använda din e-postadress. 
Föreningen kommer inte att lämna ut din adress eller använda den till något annat.  
 
Du kan välja ett eller båda alternativen utifrån dina egna önskemål. Om du inte är intresserad 
av dessa två tjänster behöver du inte göra något med den här blanketten. Du kan självklart 
ångra dig i ett senare skede om du inte längre vill ha kvar någon av dessa tjänster. 

I dagsläget omfattas inte andrahandshyresgäster av de här tjänsterna av administrativa skäl, 
men man kan självklart fortfarande boka tvättid via bokningstavlan utanför tvättstugan. 
Nyhetsbrevet delas ut till alla hushåll i pappersformat. 

Samtycker du till att din e-postadress används för bokning av tvättid på hemsidan? 

Ja    ☐          Nej    ☐ 
 
Samtycker du till att din e-postadress används för utskick av nyhetsbrevet Vi i 
Ringen? 

Ja    ☐          Nej    ☐ 
 

 
Namn (texta)      Lägenhetsnr (sex siffror) 

 
 
E-post 

 

Namnteckning    Datum 

 
Skicka eller lämna undertecknad blanketten till förvaltningskontoret på Ringvägen 136, t.ex. i 
brevlådan där. Du kan få en blankett i fall du behöver.  



Information från Datainspektionen: 

Informera mottagaren 
☐ Namn på er organisation. 

☐ Namn på ert dataskyddsombud, om ni har ett. 

☐ Namn om någon tredje part kommer att förlita sig på samtycket. 

☐ Gör det lätt att dra tillbaka sitt samtycke och berätta hur det går till. 

☐ Klargör att man kan vägra att samtycka utan att drabbas av negativa konsekvenser. 

Kommunicera tydligt 
☐ Använd inte förvalt samtycke, exempelvis genom förmarkerade rutor – samtycke ska 
vara ett aktivt val. 

☐ Använd tydligt och enkelt språk som är lätt att förstå. 

☐ Förklara varför ni vill ha uppgifterna och vad ni ska göra med dem. 

☐ Var specifik och ge tydliga alternativ för olika ändamål, så att du får separata 
medgivanden för separata personuppgiftsbehandlingar. Vagt eller allmänt samtycke är 
inte tillräckligt. 

Ordning och reda i rutinerna 
☐ Dokumentera era bevis för samtycket: vem, när, hur och vilken information som 
gavs. 

☐ Granska kontinuerligt er metod för att inhämta samtycke och uppdatera om något 
ändras. 

☐ Håll era samtyckesförfrågningar separerade från era övriga villkor. 
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