WAU R.F. – ALLMÄNNA ANMÄLNINGSVILLKOR
Dessa WAU r.f. anmälningsvillkor är i kraft fr.o.m. 8.8.2014
1. ALLMÄNT
Dessa WAU r.f. (”WAU”) allmänna medlemsvillkor delges till personen (”Medlemmen”)
och i del till dennes föräldrar eller målsman (”Målsman”) i samband med anmälningen
till WAU verksamhet. I tillägg till dessa allmänna villkor, kan i enskilda fall eller tjänster,
som inte är en del i WAUs vanliga tjänsteutbud, tillämpas särskilda villkor, som delges
enskilt.
2. ANMÄLNING OCH MEDLEMSSKAP
Anmälning till klubbarna förutsätter ett godkännande av dessa villkor. Medlemskapet i
klubbarna är tillsvidare. Medlemmen eller för dennes del målsmannen har rätt att träda
ur klubben. Uttåg ur klubben görs skriftligen till en WAU-koordinator. Uttåget gäller från och
med inkommande månads första dag. Medlemskapet är personligt och kan inte föras vidare
till annan person.
3. MEDLEMMENS OCH MÅLSMANS FÖRPLIKTELSER
Medlemmen och dennes Målsman förbinder sig att:
- vid deltagande på klubbarna följa personal och instruktörs råd och direktiv.
- bekanta sig med WAUs eventuella ikraftvarande säkerhets- och
ordningsregler och andra verksamhetsdirektiv samt att följa dessa
- inte uppträda opassande eller störa andra personer som deltar i klubbarnas
verksamhet.
WAUs personal har rätt att avlägsna en Medlem från ett tillfälle om Medlemmens
uppförande under tillfället förorsakar eller kan förorsaka fara för sin egen, andra barns
eller WAU-personalens hälsa, eller skadar WAUs egendom.

4. ANSVARSBEGRÄNSNING
Medlemmen deltar i klubben på eget ansvar. WAU ansvarar inte för skada som
Medlemmen ådragit sig själv eller skador som Medlemmen orsakat andra barn. WAU
svarar inte för skada och ersätter inte förlust som förorsakats egendom som Medlem
eller Målsman hämtar till platsen där klubben utövar sin verksamhet. WAU ersätter dock
skador som förorsakats av söndriga eller bristfälliga träningsredskap eller som beror på
vårdslöshet eller åsidosättanden från WAU personalens sida.
WAU har rätt att avbryta eller avsluta klubbar och tillhörande verksamhet delvis eller
helt, om detta ses ändamålsenligt.

5. AVSLUTANDE AV MEDLEMSKAP
Medlemskapet är i kraft tillsvidare. WAU har rätt att på viss tid och omedelbar verkan
avsluta medlemmens deltagarrättighet till klubbarna, om Medlemmen eller Målsman i
huvudsak bryter dessa villkor genom att till exempel bryta WAUs säkerhets- och
ordningsregler eller personalens givna instruktioner och direktiv, på ett sätt som
framkallar fara eller som kan framkalla fara för Medlemmens eller annan persons hälsa

eller utsätta denna för olycksfall, eller på något sätt skadar eller kan skada WAU eller
tredje persons egendom.
6. INFORMATION OCH MEDDELANDEN
WAU kan skicka information och meddelanden till Medlem/Vårdnadshavare i första
hand via e-post. Alternativt kan information och meddelanden skickas per brev.
Information och meddelanden publiceras också på WAUs internet-sidor.
Medlemmen/Målsman bör genast anmäla till WAU om förändringar i
kontaktinformation (så som namn, adress, förändringar i e-post eller telefonnummer).
7. PERSONUPPGIFTER OCH MARKNADSFÖRING
WAU hanterar av Medlem/Vårdnadshavare överlåtna personuppgifter för att
administrera medlemskapet och i marknadsföringssyfte.
WAU följer lagen om personuppgifter i Finland (523/1999) i sin registrering och
hanteringen av personuppgifter. Om Förmyndaren har gett sitt uttryckliga tillstånd kan
WAU och/eller WAUs samarbetspartners ägna sig åt elektronisk direktmarknadsföring till
Medlem och/eller Vårdnadshavare (med e-post, SMS). WAU överlåter dock inte
regelmässigt personuppgifter till tredje part. Vårdnadshavaren kan när som helst
skriftligen anhålla om begränsningar eller fullständigt återkallande i samtycket till
elektronisk marknadsföring. Om Medlem har meddelat att uppgifter inte får användas i
direktmarknadsföringssyfte används uppgifterna inte för dylika ändamål.
Till minderåriga Medlemmar sänds inte marknadsföringsmeddelanden.
Tilläggsinformation om hanteringen av personuppgifter, den registrerades rättigheter
och rättigheternas förverkligande samt om personregistret där informationen lagras
finns tillgängliga i Sporttis.NET:s registerdeklaration.
Vårdnadshavare ger sitt samtycke till WAU, dess personal och representanter att i
samband med klubbverksamheten ta fotografier och video på Medlemmen och att
använda dessa fotografier och video i WAUs interna och externa
kommunikationsverksamhet och marknadsföring. WAU har ensamrätt att bestämma
över nämnda fotografiers och videos användning, inbegripande rätten till fotografierna
och videon och kopior av dessa samt rätten att framställa och låta framställa, ändra,
överföra och visa fotografier och videon och kopior av dessa på valbart sätt i alla former
och på alla medier för nämnda ändamål. Fotografierna och videon kan användas både i
Finland och utomlands. Fotografier och videon som används i marknadsföringssyfte
kommer i regel inte att innehålla namnen på de avbildade personerna. WAUs rätt att
använda fotografier eller videon som tagits under medlemskapet på det ovan beskrivna
sättet är i kraft även efter att medlemskapet upphört. Målsman har möjlighet att
förhindra fotografering genom att meddela om detta till WAU i samband med registreringen
till klubben eller senare. Om WAU utför fotografering under en klubb så informeras målsman
om detta i förväg.
Den största delen av WAUs klubbar är skolans klubbar, ordnade av kommunerna, i vilka WAU
fungerar som förverkligare. En sådan verksamhet lyder under grundutbildningen, och villkor
som strider med grundutbildningslagen gäller inte. Om det finns punkter i villkoren som

Målsman inte vill förhålla sig till, kan Målsman anmäla om detta i anslutning till registrering
till klubben, i tilläggsfältet (t.ex. fråga om lov för fotografering av barn i klubben).

8. ÄNDRINGAR I VILLKOREN
WAU har rätt att ändra dessa villkor på försvarliga grunder. WAU informerar
medlemmarna om förändringar i villkoren per e-post. De nya villkoren träder i kraft vid
den av WAU meddelade tidpunkten. Om Medlem eller Vårdnadshavare inte godkänner
de nya villkoren bör Medlem avhålla sig från verksamhet i klubben.

