
Samtykkeerklæring for unge under 18 år

For at kunne indmelde dig i SPWN, skal vi anmode om én af dine forældres eller 
værges samtykke til medlemskabet, da du er under 18 år, dette gælder også 
hvis du er umyndiggjort. Ved accept af denne samtykkeerklæring indvilliger du 
og dine forældre eller værge i følgende forhold:

1) Du optages som medlem i SPWN og har derved ret til at spille, træne og   
 opholde dig i SPWN’s faciliteter og herunder deltage i SPWN’s aktiviteter  
 og turneringer.

2)  Vi må anvende og opbevare dine personoplysninger til brug for 
             etablering af en spillerprofil og administration af dit medlemskab.

3) SPWN har ligeledes tilladelse til registrering og opbevaring af de 
            spilledata, som løbende bliver genereret via din profil og spilleaktiviteter.

4) Der gives ligeledes samtykke til brug af fotos, video og situationsbilleder       
 fra spilleaktiviteter med henblik på anvendelse i digitale og trykte medier. 
 Se øvrige vilkår og betingelser på www.spwn.dk 

Alle ovenstående data og informationer deles alene med relevante legitime 
parter. Dog gælder det for fotos og videoer af forskellige spillesituationer, at 
disse kan deles på relevante medier, der er tiltænkt formålet om information og 
markedsføring. SPWN er godkendt som personlig databehandler og overholder 
således de retningslinjer, som fremgår af Databeskyttelsesforordningen.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, få indsigt i, hvilke oplysninger vi 
har stående i vores Medlemssystem, og hvem de deles med, ligesom du kan 
altid få hjælp til at opdatere/rette dine eller dit medlemsoplysninger.
Vi sletter alle dine medlemsinformationer ved udmeldelse, og du har desuden 
ret til at få oplysningerne slettet under dit/dit barns medlemskab, hvis du ikke 
længere synes, vi har noget at bruge dem til. Det er nødvendigt, at du tager 
stilling til samtykket, for at vi kan behandle dine oplysninger i 
overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Jeg giver hermed samtykke til ovenstående fire punkter ved at fremsende 
denne blanket som mail til medlemskab@spwn.dk. Mailen bedes afsendt fra én 
af forældrenes eller værges mailadresse og med angivelse af den unges navn 
og adresse.

Vi ser frem til at modtage dit medlemskab og nærværende samtykkeerklæring, 
som dermed giver dig mulighed for mange spændende og inspirerende timer 
hos SPWN eSport.

De bedste gaming-hilsner
Michael Mikkelsen
CEO
SPWN eSport
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Medlemmets oplysninger:

Anden betaler (forældre el. værge):

Med min underskrift accepterer jeg medlemsbetingerne

Forældre el. værges underskrift:

                       AFK                                              BRB                                         ACE                               

                      TIER  1                                         TIER  2                                     TIER  3                               

Tilmeldningsblanket til SPWN - under 18 år eller umyndiggjort
(udfyldes med blokbogstaver)

Spawn eSport Holding Aps, Krøyer Kielbergsvej 3, 4TH, DK-8660 Skanderborg, 
tlf. 9197 1000 – www.spwn.dk – medlem@spwn.dk
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