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Studentintyg för RIU/EVL 
Intyg för dig som är potentiell/aktuell landslagsidrottare eller spelar i högsta serien i en lagbollidrott 
och som vill kombinera elitidrott och utbildning vid ett Riksidrottsuniversitet (RIU) eller 
Elitidrottsvänligt lärosäte (EVL). 

Fylls i av sökande, mejlas in till och godkänns av aktuellt Specialidrottsförbund. Godkänt studentintyg 
lämnas sedan till det RIU eller EVL där du ska studera. 

Sökandes personuppgifter: 

För- och Efternamn 

Adress 

E-post 

Lärosäte 

Termins- och startår 

Elit- och landslagsmeriter 

Idrott 

______________________________
Personnummer 

______________________________
Postadress 

______________________________ 
Mobilnummer 

______________________________
Program/kurs 

______________________________
Förening 

Elit- och landslagsmeriter 
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Studentens för- och efternamn 

SPECIALIDROTTSFÖRBUNDETS GODKÄNNANDE 

Förbund 

Namn 

Adress 

E-post 

_________________________________________ 
Titel 

______________________________
Postadress 

______________________________ 
Mobilnummer 

Härmed intygas att den sökande är en: 

☐ Potentiell landslagidrottare

☐ Aktuell landslagsidrottare

☐ Spelar i högsta ligan i en lagbollidrott

☐ Potentiell eller aktuell landslagsidrottare i Parasport

Härmed intygas att den sökande: 

☐ Deltar i Sveriges Paralympiska kommittés stödsystem

☐ Deltar i Sveriges Olympiska Kommittés topp och talangprogram

 
Datum Ansvarig tjänsteman 

Namnförtydligande 
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Samtycke till behandling av personuppgifter 
Genom denna blankett efterfrågar vi ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Nedan följer en 
beskrivning av vad ditt samtycke till behandling av personuppgifter innebär avseende studentintyg 
för RIU/EVL. 
 
Personuppgiftsansvarig 
Samtycket begärs in av aktuellt RIU eller EVL. Riksidrottsförbundet (RF), Org. nr.  802002-8166 får 
sedan ta del av aktuella uppgifter från respektive RIU eller EVL. Aktuellt RIU eller EVL är 
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för samtycket. 
 
De personuppgifter som kommer att behandlas är de som fylls i ovan i denna blankett. Syftet med att 
behandla personuppgifterna är för att aktuellt RIU eller EVL behöver redovisa verksamheten knutet 
till denna inriktning för det stöd de erhåller från RF. RF behöver sedan sammanställa detta för att 
redovisa det stöd RF erhållit.  
 
Uppgifterna kommer att sammanställas på nationell nivå i syfte att kunna visa hur satsningen på 
dubbla karriärer utvecklas. Personuppgifterna kommer inte att spridas till andra parter.  
 
Återkallande av samtycke 
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter. 
Återkallande av samtycke sker genom ifyllnad av ”Återkallande av samtycke” som återfinns på 
www.rf.se alternativt genom att kontakta dataskyddsombud@rf.se   
 
Samtycke till behandling av personuppgifter 
Undertecknad samtycker till att dessa uppgifter, ifyllda av undertecknad, intygade av 
specialidrottsförbundet, inhämtas av aktuellt RIU eller EVL. Undertecknad samtycker till att aktuellt 
RIU eller EVL sedan lämnar vissa av uppgifterna till RF i syfte att på nationell nivå följa upp denna 
satsning för dubbla karriärer.  
 
Genom undertecknande bekräftas att jag har tagit del av ovanstående information och är införstådd 
med hur mina personuppgifter kan komma att behandlas. 
 
Datum: _____________________________________________________ 
 
Underskrift: _________________________________________________ 
 
Namnförtydligande: _________________________________________ 
 
Läs gärna mer om hur vi arbetar med personlig integritet och dataskydd i vår integritetspolicy på 
www.rf.se. 
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