
 

 

 

 

 

Som udøver og forælder i TalentCenter Haderslev-regi, Haderslev Kommune, gives der hermed samtykke og 
fuldmagt til, at der bliver: 

• Taget billeder, som bruges til div. PR, så som: plakater, brochurer, hjemmesider, Facebook, opslagstavler 
mm. samt pressemeddelelser, som sendes til de lokale medier samt også vises i vores lukkede  
Facebook-grupper. 
 

• Taget imod behandling og/eller support af vort Support-Team. Videregivet fortrolige oplysninger til de 
respektive trænere i både talent- & klubregi for at sikre hurtigst mulig tilbagevenden fra et evt. skadesforløb. 
I forbindelse med behandling ved vores fysioterapeut, gives der samtykke til, at TalentCenter Haderslev: 
- må behandle atleten 
- må registrere person-oplysninger 
- må registrere og opbevare atletens sundhedsdata ifm. skadesbehandling 
- må kontakte atletens egen læge og evt. ekstern behandler, efter sundhedsloven kap. 9, i alle tilfælde ifm.    
skadesbehandling 
- hvis det skønnes nødvendigt, kan udveksle helbredsoplysninger internt i TCH. Det gøres med henblik på en 
optimering af et evt. genoptræningsforløb 
 

• Draget nytte af aktindsigt på uddannelsesstedet, herunder videregivet fortrolige oplysninger, som sikrer det 
bedst mulige samspil mellem skole og sport. 
 

• Tilladelse til udveksling af relevante oplysninger mellem Support-Team, koordinatorer og trænere. 
 

• Tilladelse til, at registrere samt opbevare de af jer oplyste relevante oplysninger. 
(navn, adresse, mobilnummer, fødselsdato og- år samt mailadresse)  
 

• Tilladelse til, at ovennævnte relevante oplysninger må deles med relevant personale/supportteam. 

Læs evt. mere på vores hjemmeside, www.talentcenterhaderslev.dk under Supportfunktionen. 
 

Vi gør opmærksom på, at al deltagelse og alt aktivitet i vores talentudviklingsmiljø sker på eget ansvar og uden 
dækning og/eller kompensation ved evt. tilskadekomst og /eller ulykke.  

Vi er af jer bekendtgjort med evt. sygdom / lidelse / allergi og/eller andet, som kan have indflydelse på udøvers 
hverdag og udvikling, såvel på som udenfor banen. 
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