PÅSKRIFT OCH OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖR INNEHAVARE AV ÅRSKORT
Årskort för: / Season Ticket for:

□ Nissan

□ Lagan

□ Nissan & Lagan

Förnamn/First name

Efternamn/Surname

Nr: på årskort:/No. Season Ticket:

Mobiltelefon/Telefon/Cell

e-postadress/e-mail

Födelsedatum(ÅÅMMDD)/date of
birth/(YYMMDD)

Adress

Postnr/Postal code

Ort/ City

Ålder/Age

Man/Male

□

Kvinna/Female

□

Land/Country

Kontaktperson i händelse av t.ex. olycka./ Contact person in case of emergency:
Förnamn/First name

Efternamn/Surname

Mobiltelefon/Telefon/Cell

e-postadress/e-mail

Land/Country

För innehavare av årskort för fiske i området är det obligatoriskt att lämna uppgifter och hålla dessa aktuella.
Kom ihåg att uppdatera dig om eventuella regeländringar under fiskesäsongen på www.relaxfishingsweden.com.
Om du byter e-mail, telefonnummer och adress är det viktigt att du meddelar ändringen till
info@relaxfishingsweden.com.
For holders of season tickets for fishing in the area, it is mandatory to provide information and keep them current. If you change your
email, phone number and address, it is important that you notify the change to info@relaxfishingsweden.com .
Remember to update you of any rule changes during the fishing season on www.relaxfishingsweden.com.

Jag har läst och förstått fiskereglerna för där årskortet för 2015 gäller på www.relaxfishingsweden.com och förbinder
mig härmed att följa dessa fiskeregler.
I have read and understand the fishing regulations for the area where the Season Ticket for 2015 is valid on
www.relaxfishingsweden.com and undertake hereby to follow these fishing rules.

_______________________________________________
Ort och Datum/Place and Date

________________________________________________
Underskrift /Signature

_______________________________________________
Namnförtydligande/ Name

Information om insamling av uppgifter
Årskort eller säsongskort för fiske kräver att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till Relax Fishing Sweden Ek.För, som
ansvarar för personuppgifterna. Uppgifter som samlas in är namn, adress, telefon, e-post, födelsedatum, typ av fiskekort.
Kontaktuppgifter till anhörig i händelse av olycka, är frivilligt att lämna.
Avsikten med insamlingen av uppgifterna:
Primära orsaken till insamlingen av dessa uppgifter är att fisketillsynen ska kunna avgöra att rätt fiskekort bärs av rätt
person och att det snabbt ska kunna gå att meddela regeländringar som sker under säsongen via e-post, borttappat
fiskekort ska kunna spärras etc.
Sekundär orsak till att uppgifterna samlas in analogt nu är att inom kort kommer uppgifterna att samlas in/läggas in
elektroniskt. Det kommer att finnas en inloggning på relaxfishingsweden.com för årskortsinnehavare och medlemmar i Relax
Fishing Club. Genom denna inloggning kommer uppgifterna i framtiden samlas in och man kan ” prenumerera” på
årskort/säsongskort om man önskar för att vara garanterad ett fiskekort för kommande säsong, om man är utan
anmärkningar från fisketillsynen. Målet är att man ska kunna få sitt kort upptryckt med namn osv. innan säsongsstart, som
man betalt i förväg. Man ska då också kunna välja om man vill ha fiskekortet hemskickat eller hämta ut det på ett antal olika
utlämningsställen. Man kommer också kunna välja på inloggningen om man önskar få nyhetsbrev om kurser, seminarier,
sportfiskemässor, fiskeguidning, erbjudanden i fiskesportaffärer etc. per e-post.
Information on the collection of data
Annual Permit or Season Ticket for fishing requires you to provide certain information about yourself to Relax Fishing
Sweden Ek.För., which is responsible for the personal information. Data collected are name, address, phone, email, date of
birth, type of permit. The information about contact person in case of emergency, is volunteered to provide.
The purpose of the collection of data:
The primary reason for the collection of these data is that fish supervision should be able to determine that the correct
fishing permit is worn by the right person and that rule changes that occur during the season quickly can be announced by
e-mail, lost fishing permit can be frozen etc.
Secondary cause that the data is collected by analogy now is that in shortly the data will be collected / be submitted
electronically. There will be a sign-on to relaxfishingsweden.com for season ticket holders and members of Relax Fishing
Club. In the future through this login data will be collected and you can "subscribe" to a season ticket if you want to be
guaranteed a season ticket for the coming season, if one is without remarks from fish supervision. The goal is to be able to
print season tickets with names, data etc. before the start of the season, as they are paid in advance. One should then also
be able to choose if you want the season ticket sent to your home or pick it up in a number of delivery points. With the
login or membership you are also able to choose if you wish to receive newsletters about courses, seminars, sport fishing
fairs, fishing guide, offers from Tackle Shops, etc. by e-mail.

