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INSTRUKTIONER ANGÅENDE KLÄTTERVÄGGEN 

Personalen är kunnig och har genomgått utbildning i säkring vid klättring. 

Komplett säkringsutrustning används såsom sele, rep, skruvkarbiner/twistlock och bromsar. 

Som komplement till detta vill vi göra Er medvetna om att; 

● klättring sker på egen risk – D v s att Ni som förälder har det yttersta ansvaret i 
beslutet om Ert barn får klättra. 

● de flesta hemförsäkringar inte täcker skador som uppkommer vid klättring. 

● Ert barn måste vara rädd om utrustningen. 

● Ert barn måste följa fritidsledarnas instruktioner. 

● de ansvariga har rätt att avvisa personer som inte följer föreskrifterna. 
 

Ja tack, mitt barn är intresserad av att klättra på Centralens klättervägg. Härmed intygas att vi 

har tagit del av ovanstående information. 

Barnets namn: ________________________________________________________ 

Personnummer: _______________________________________________________ 

Barnets mobiltelefon: __________________________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift: ____________________________________________ 

Namnförtydligande:____________________________________________________ 

Mobilnummer vårdnadshavare: ___________________________________________ 

 

Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13 

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten. Syftet med en sådan 

behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. 

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga 

grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler 

som finns i dokumenthanteringsplanen. 

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat personuppgifterna på blanketten 

delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till 

ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är kultur- och fritidsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de 

uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra 

invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 

kulturochfritidsnamnd@lomma.se  

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud.kulturochfritidsnamnden@lomma.se.  Om du har klagomål på vår 

behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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