Täita laagris osalejal; kui laagris osaleja on noorem kui 18 aastat, täita laagris osaleja vanemal.
Täidetud lehe esitamine on laagris osalemise eelduseks.

Rajaleidjate laager
10-14.07 2018, Mäe talu, Samliku, Pärnumaa
Tervise- ja nõusoleku leht
Laagris osaleja nimi: _______________________________________________________________
Isikukood/sünniaeg _________________________ Vanus: _______________
Laagris osaleja tervis (teha rist vastavasse kasti)
□ tervis on korras, terviseriketeta
□ ei ole terve, esineb _______________________________________________________________
(märkida, milles terviserike seisneb)

□ tarvitab regulaarselt ravimeid_______________________________________________________
(märkida, milliseid ravimeid)

muu oluline info korraldajatele ______________________________________________________
□ ei soovi avaldada terviseandmeid
________________________________________________________________________________
Laagris osaleja dieet (teha rist vastavasse kasti)
□ ei ole eridieeti (laagri menüü järgib adventistlikke põhimõtteid)
□ vegetaarlane / vegan
□ toiduallergiad ___________________________________________________________________
(märkida, mille vastu on allergiline)

********************************************************************************
Hädaolukorra kontakt
(keda teavitada, kui midagi peaks juhtuma - kui laagris osaleja on noorem kui 18 a, siis lapsevanema kontaktandmed)

Nimi: __________________________________________________________________________
mob: _____________________________ , e-mail: ______________________________________
************************************************************************************************
(Järgnev osa täita juhul, kui laagris osaleja on noorem kui 18 aastat.)
Laagris lapse eest vastutav täiskasvanu
____________________________________________
Käesolevaga kinnitan, et luban oma lapse laagrisse ja luban tal osaleda kõigis laagriga seotud
tegevustes.
Lapsevanema nimi ja allkiri _________________________________________________________
************************************************************************************************
Käesolevaga annan/ei anna loa kasutada laagris osaleva isiku fotot/videot laagriga
seotud uudistes, artiklites jm.
Lehe täitja nimi ja allkiri ___________________________________________________________

NB! Täidetud leht tuleb laagrisse kaasa võtta
NB! Laagris osalemiseks tuleb registreeruda registreeri.advent.ee ja tasuda laagri osavõtumaks.

Miks me isikuandmeid kogume ja kuidas me neid kasutame?
•

Kõigepealt on meil vaja teada, kes on need, kes laagris osalevad. Nimi, isikukood/sünniaeg
on olulised selleks, et oleks võimalik laagrit läbi viia. Ilma seda informatsiooni
avaldamata ei ole võimalik laagris osaleda.

•

Informatsioon laagris osaleja tervise kohta on vajalik peamiselt programmi läbiviimisel kõigi
laagriliste kaasamisel. Kui on teada, et laagris on terviseprobleemidega osalisi, siis saame
teatud tegevusi kohandada kõigi jaoks sobivaks.

•

Kuigi laagris ei tegeleta inimeste ravimisega, on terviseandmed (informatsioon
terviseprobleemide, kasutatavate ravimite jms) abiks ka siis, kui tuleb anda esmaabi või
pöörduda laagris osalejaga mõnda tervishoiuasutusse (haigla vmt). Kui te ei soovi seda
informatsiooni meile avaldada, siis palume märkida rist lahtrisse “ei soovi avaldada
terviseandmeid”

•

Laagris osaleja dieedi kohta käiv informatsioon on vajalik selleks, et pakkuda
täisväärtuslikku toitu kõigile osalejatele. Kui te ei soovi seda informatsiooni meile avaldada,
siis palume märkida rist lahtrisse “ei ole eridieeti”

•

Hädaolukorra kontakti (kontaktisiku nime ja kontaktandmeid) kasutame siis, kui meil on
vaja seoses laagris osalejaga midagi kiireloomuliselt edasi öelda – nt teavitame hädaolukorra
kontakti alati, kui alaealise laagris osaleja on haigestunud või temaga on juhtunud õnnetus,
mis vajab ravi mõnes tervishoiuastuses ning laagris ei viibi alealise lapsevanemat, keda on
võimalik teavitada. Hädaolukorra kontakti andmed on eelduseks laagris osalemisel.

•

Nõusolek laagris osaleja piltide/videode avaldamiseks on vajalik selleks, et anda
informatsiooni laagri kohta nii osalejatele, lapsevanematele kui üldsusele. Seda nõusolekut
saab alati tagasi võtta, teavitades sellest korraldajat allpooltoodud kontaktandmetel.

•

Ülaltoodud isikuandmeid jagame laagri korraldamisega seotud isikutega ning säilitame
osaleja laagris osalemise fakti Rajaleidjate siseveebis. Nõusolekut laagris osaleja
piltide/videode avaldamiseks säilitame kuni nõusoleku tagasivõtmiseni ning avaldame
pilte/videosid vastavalt nõusolekule. Informatsiooni terviseandmete, dieedi ja hädaolukorra
kontakti kohta kustutame peale laagri toimumist. Täiendavalt kogume informatsiooni ka
laagri osavõtutasu tasumise kohta ning seda säilitame vastavalt seadustele.

•

Laagrit korraldab ja isikuandmeid töötleb Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti
Liit, registrikood 80214442, asukoht Madara 29/2, Tallinn, e-mail office@advent.ee

