VARMT VÄLKOMMEN TILL PASSALEN
Passalen föddes ur ett behov – en önskan från målgruppen om ökad inkludering, aktiviteter som ”är på riktigt,
på platser tillsammans med andra”. Vår metod svarar på behovet av nya flexibla lösningar för att skapa
inkludering. I detta dokument hittar du information om Passalens verksamhet. Villkoren för kursverksamheten
samt integritetspolicy för våra medlemmar.

Vad är Passalen?
Passalen är en ideell allmännyttig förening som verkar för att skapa inkludering för barn och unga vuxna med
funktionsvariation. Passalen startade efter behovet av inkluderande aktiviteter identifierats hos målgruppen. Ni
kan läsa mer om verksamheten på: www.passalen.se

Hur bedrivs Passalen?
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Där väljs styrelsen som ansvarar för Passalens
organisation. Passalen har en verksamhetsledare och flertalet projektledare som arbetar dagligen med att driva
olika processer mot visionen ” ett inkluderande samhälle för alla”.

Hur deltar man i Passalen?
Vem som helst kan bli medlem i Passalen och delta i aktiviteterna genom att fylla i formuläret på Passalens
hemsida. För att bli en aktiv medlem och vara med och styra föreningen behöver man delta aktivt (minst 10
dagar per år). Medlemskapet kostar 100 kronor per år.

Vad menar vi med ”ordinarie fritid” och inkludering?
Med ordinarie fritid menar vi de fritidsaktiviteter som bedrivs av offentlig sektor (kommunen). Det kan vara
ungdomssatsningen, fritidsgårdar, mötesplatser, kulturskolan, ishallar, simhallar etcetera. Vårt syfte är att stötta
verksamheten med verktyg och metoder för att inkludera målgruppen i den ordinarie verksamheten.
Med inkludering menar vi ”tillsammans med andra barn och unga i det ordinarie programmet”. Vi tror att
målgruppen kan leva ett mera inkluderande liv.

Arbetar Passalen med alla olika funktionsnedsättningar?
Passalen arbetar med barn och unga vuxna i alla åldrar och med alla former av funktionsnedsättningar. Vi
arbetar inte utifrån en diagnos utan efter varje individs intressen.

Bedriver Passalen insatser?
Passalen bedriver inga insatser enligt LSS eller SOL utan arbetar med innovationsprojekt i den öppna allmänna
fritiden.

Föreningen Passalen: Frihamnen 4, 417 55 Göteborg

Följande villkor gäller då du bokar en plats i någon av Passalens
kursverksamheter.
BOKNING OCH AVBOKNING
Bokning av kurs hos Passalen sker via anmällningssystemet, en anmälan till en kurs innebär att man blir
medlem i Passalen. När anmälan är skickad har man gjort sin bokning. Avbokning av plats kan ske fram tills två
(2) veckor innan kursstart. Avbokning vid ett senare tillfälle innebär att betalning ska ske till Passalen som om
deltagandet i kursen hade ägt rum. Den som gjort bokningen (”kursbokaren”) förbinder sig genom gjord bokning
att erlägga samtliga kostnader med anledning av och som avser den specifika kursen.
Den som bokar en plats för någon annan (godeman/assistent etc.) står som ansvarig för att kursavgiften blir
betald.

PERSONUPPGIFTER
Passalen behandlar alla medlemmars personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.

BETALNING
Efter kursanmälan skickats in skickas en digitalfaktura från systemet via e-postadressen ni angivit vid bokning.
Var därför noggrann med att uppge en alternativ adress om fakturan inte skall gå direkt till kursdeltagaren.
Betalningsvillkor är 30 dagar. Om fakturan inte är betald inom avtalad tid skickas en påminnelse ut. Om
fakturan inte heller blir betald då läggs en påminnelseavgift enligt lag ovanpå kursavgiften.

INSTÄLLD KURS
Om kursledaren blir akut sjuk förehåller Passalen sig rättigheten att ställa in aktiviteten med kort varsel. Ett nytt
kurstillfälle, där man tar igen den uteblivna aktiviteten, skall presenteras för kursdeltagaren inom kort.

FORCE MAJEURE
Omständigheter som ligger utanför Passalens kontroll och som inte kunde eller borde ha förutsett eller skäligen
tagit i beräkning vid tiden för planerad aktivitet, exempelvis men inte begränsat till, krig, inbördeskrig, eldsvåda,
översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen, väsentliga
inskränkningar i leveranser eller därmed jämställd omständighet berättigar Passalen att frånträda (häva) avtalet
utan skyldighet att utge skadestånd eller erbjuda ny verksamhet för deltagaren.
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PASSALENS POLICY FÖR PERSONLIG INTEGRITET
Följande policy gäller för alla deltagare i Passalen.
VARFÖR HAR VI EN POLICY FÖR DIN PERSONLIGA INTEGRITET?
Passalen värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på
bästa sätt och följa alla gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna policy vill vi informera dig om hur
dina personuppgifter omhändertas inom föreningen.
Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in via www.passalen.se gällande kurser och/eller föreningens
övriga aktiviteter. Den gäller även för samtliga verksamheter som bedrivs via våra projekt.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?
Passalen är ansvarig för dina personuppgifter. Du väljer genom att boka en kursplats hos oss, eller delta i våra
aktiviteter, att vi får spara dina uppgifter. Syftet med att spara dina uppgifter är att kunna bjuda in dig till
föreningens aktiviteter samt sammanställa övergripande (ej personspecifik) statistik till våra bidragsgivare.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss i samband med att du anmäler
dig eller deltar på någon av våra Kurser.

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Passalens medarbetare. Vi kan även komma att dela
din information med våra interna och externa IT- leverantörer. Vid en eventuell granskning av Passalens
verksamhet skulle exempelvis kommunala bidragsgivare be om deltagarlistor, vilket vi är skyldiga att redovisa.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi sparar medlemslistor i två (2) år. Vi sparar deltagarlistor under aktuellt kalenderår.

HUR KAN DU PÅVERKA BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?
Du har rätt att när som helst återkalla hela eller en del av ett lämnat samtycke om behandling av dina
personuppgifter. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka
personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan begära ut informationen genom att kontakta oss per post
eller e-post via info@passalen.se.

FOTOGRAFERING OCH FILMNING I PASSALENS VERKSAMHET
Passalen fotograferar och filmar under alla aktiviteter och publicerar vissa bilder/filmer på Passalens hemsida,
facebook och Instagram. Syftet är att dokumentera aktiviteten och visa på våra dagliga aktiviteter. Det är upp till
den enskilde individen att meddela om man inte vill vara med på bild/film och bli publicerad i de olika kanalerna.
Detta kan ske till ledarna innan aktiviteten eller via mail vid anmälan. Om vi inte erhåller något meddelande så
tar vi oss rätten att fotografera, filma och dokumentera efter Passalens kriterier. Passalens kriterier innefattar att
vi aldrig kommer att publicera något material som kan uppleva som kränkande, missvisande eller på annat sätt
ge en negativ bild av en individ.
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