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NAMN.....................................................................

MOBILNR.................................................

SKOLA.....................................................................

KLASS..................................................

PERSONNR (sex siffror)...................................................

E-POST....................................................

LADDA NER APPEN SHMN.NU FÖR ATT SIGNERA OCH SKICKA IN KONTRAKTET DIGITALT!
Där kan du även ladda upp medlemsfoto, få information om aktiviteter, evenemang, månadslotteri m.m

J AG LOVA R H Ä R M E D AT T

• Inte använda eller inneha alkohol, narkotika, dopingpreparat eller tobak (gäller även vattenpipa och e-cigarett)
• Inte snatta eller stjäla • Inte vandalisera eller förstöra • Inte mobba, varken fysiskt eller psykiskt.
Jag vill ta del av förmånerna som Be Smart ger.
Jag har rätt att när som helst säga upp detta kontrakt och lämna tillbaka kortet till någon representant på Be Smart.

BARNETS/UNGDOMENS NAMNTECKNING

Vi som arbetar med Be Smart lovar att aktivt arbeta för att du som har kontraktet ska få så bra förmåner som
möjligt. Om kontraktet inte följs så återkallas ditt kontrakt och du får lämna tillbaka kortet.

MÅLSMANS NAMNTECKNING

MÅLSMANS NAMNFÖRT YDLIGANDE

MÅLSMANS TELEFONNUMMER

MÅLSMANS ADRESS

Jag har tagit del av reglerna och lovar att göra mitt bästa för att mitt barn ska följa dessa.
Jag godkänner att mitt barn medverkar i Be Smart.

BE SMART SÖDERHAMN
Vi vill uppmuntra barn och ungdomar att vara rädda
om sig själva och andra, och visa att det lönar sig att
göra smarta val!

Kontakt med Be Smart´s kontaktperson på skolan kan
också bli aktuell. En påföljd kan bli att man får lämna
tillbaka sitt medlemskort.

Söderhamns kommun driver den drogförebyggande
verksamheten Be Smart. Verksamheten riktar sig till
barn och ungdomar i Söderhamns kommun, från
åk 4 till 9.

Medlemmen medger även rätt för de parter som
Be Smart Söderhamn samarbetar med, att rapportera
klara fall av kontraktsbrott, och även att beslagta kortet.
Medlemmen godkänner genom att underteckna kontraktet att personuppgifterna som angetts på kontraktet
tillsammans med foto lagras i vårt dataregister samt att
kontaktpersoner på skolorna samt personal på Verkstäderna kan komma att ta del av dessa uppgifter.

Detta kontrakt är ett sätt att motivera barn/ungdomar
att inte börja med osmarta beteenden utan att istället
välja bort dem. De som skriver på kontraktet tillsammans med målsman, får ta del av förmåner så som
rabatter, lotterier och aktiviteter.
Man äger rätt att när som helst säga upp avtalet genom
att återlämna medlemskortet. Om medlemmen inte följer sina åtaganden, enligt detta kontrakt, sker en dialog
tillsammans med målsman där vi tillsammans diskuterar
konsekvenser. Gå igenom och skriv under kontraktet
tillsammans med din förälder/vårdnadshavare. Ni har
sedan båda ansvaret för att kontraktet efterlevs och att
eventuella kontraktsbrott rapporteras till Be Smart.

Medlemmen godkänner även att namn, skoluppgifter
publiceras på webben och skickas via e-post/sms till
övriga medlemmar i Be Smart vid eventuella vinster i
månadslotteriet, eller vid arrangemang där det är nödvändigt att lämna ut namnet. ex vid gruppindelning till
aktiviteter. Vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR och
behåller uppgifterna i registret tom det år medlemmen
fyller 18 år.

GÖR SÅ HÄR OM DU VILL BLI MEDLEM
I BE SMART SÖDERHAMN

INFORMATION OM BEHANDLING
AV PERSONUPPGIFTER

Ladda ner appen Shmn.nu så kan du skicka in
kontraktet digitalt, ladda upp foto till medlemskortet
samt få info. Kontraktet kan även skickas in via
www.verkstäderna.se

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte
att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna
behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt
regelverk. Om inte uppgifterna är sekretessbelagda kan
de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Har du inte Bank Id kan du skicka kontraktet till Söderhamns Kommun/Be Smart, 826 80 Söderhamn,
alt lämna det till skolans kontaktperson.
Du kan också fota dig på Verkstäderna.
-Medlemskortet skickas sedan ut till skolan.
-Att bli medlem är gratis, men medlemsskapet måste
förnyas varje år.
-Tappar du bort ditt kort kostar det 20 kr att få ett nytt.

Uppgifterna får bara användas för det ändamål som du
lämnat dem för. Du kan årligen skriftligen begära hos
kommunen att få information om dina personuppgifter
och hur dessa används.
Du kan också begära att personuppgifter rättas om de
skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta
kommunens personuppgiftsansvarig om du har frågor
kring detta. Se; www.soderhamn.se/gdpr för mer information om dataskydd och GDPR.

