Ledamotskap i

Ansökan om

Ansökan till

Ledamot av
Undertecknad som tagit del av Sällskapets stadgar och ordningsregler och har besökt klubben

SÄLLSKAPETS PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

antal gånger ansöker härmed om ledamotskap i Sällskapet.

Jag har erhållit utförlig information om Sällskapet genom mina faddrar.
Jag accepterar de ekonomiska villkoren:

Som ledamot, funktionär, kontaktperson hos leverantör eller besökare
hos Sällskapet lämnar du ifrån dig en del personuppgifter. I den här
informationstexten
beskrivs övergripande hur och varför dessa behandlas
den
20
samt vilka rättigheter du har.

Inträdesavgift: f.n.
kr. samt årsavgift: f.n.
kr.
Jag är informerad om att ledamot uteslutes om löpande årsavgift ej erlägges.
Jag accepterar de stadgar och ordningsregler, som antagits av Sällskapet.

Sökandens underskrift

NAMNFÖRTYDLIGANDE

Faddrarnas bekräftelse
Vi undertecknade faddrar

Vilka personuppgifter behandlas?
Sällskapet behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter och betalningsinformation i den
eller annan släkting
3. har orienterat den sökande
om Sällskapets
verksamhet och om ledamots rättigheter och skyldigheter
sedvanliga
klubbverksamheten.

1. har var och en varit ledamot av Sällskapet i minst två år.
2. känner den sökande väl och bedömer sökanden som lämpad för inval. Ingen av oss ställer således upp
som fadder enbart pga annan fadders bekantskap med den sökande eller bekantskap med sökandes fader

enligt stadgar, ordningsregler och tradition.

4. avser att deltaga i en introduktionsmåltid, sk Faddermiddag, och efter det att sökanden av Direktionen
antagits som ledamot och i samband med denna måltid se till att den nye ledamoten blir inskriven i

Varifrån hämtas personuppgifterna?
De personuppgifter som Sällskapet behandlar inhämtas direkt från dig i samband med
den att du
20 blir ledamot,
denleverantör
20
den
20
eller funktionär
på Sällskapet eller besöker Sällskapet.
Namnteckning
Namnteckning
Sällskapet
inhämtar även information
om dig i samband med din kommunikation med oss i
t ex e-postkorrespondens
och
genom cookies på Sällskapets hemsida.
Namnförtydligande
Namnförtydligande

Sällskapets originalmatrikel.
5. föklarar oss i förekommande fall vara verkställande direktören behjälplig och se till att ledamoten erlägger
sin årsavgift.

Namnteckning

Namnförtydligande

Telefon bostad

Telefon övr

Telefon bostad

Telefon övr

Telefon bostad

Telefon övr

Varför behandlar Sällskapet dina personuppgifter?
Ledamot sedan
Ledamot sedan
Ledamot sedan
Dina personuppgifter är tillgängliga bara för personer som behöver dem för att kunna utföra
Min relation till den sökande är
Min relation till den sökande är
Min relation till den sökande är
sina arbetsuppgifter. Ändamålen med behandlingen är att Sällskapet ska kunna hantera
v.g.v. skicka dig relevant information.
ledamotsförhållandet; inklusive betalningar och
Om du inte tillhandahåller de personuppgifter Sällskapet efterfrågar, och sådana
personuppgifter är nödvändiga för ingående av avtal, eller beviljande och upprätthållande
av ledamotskap, kan du tyvärr inte vara avtalspart till Sällskapet eller ledamot i Sällskapet.
Vilken rätt har Sällskapet att behandla dina personuppgifter?
Sällskapet behöver behandla personuppgifterna för att uppfylla sina förpliktelser och utöva
sina rättigheter enligt avtal med leverantörer. Vidare behöver personuppgifter behandlas för
att hantera ledamotskapet och vidta åtgärder visavi ledamöterna.
Dessutom krävs vissa av dina uppgifter för att fullgöra förpliktelser enligt bokföringslagen.
Hur länge sparas dina uppgifter?
Sällskapet sparar inte information om dig under längre tid än det behövs för ovan angivna
syften. Informationen sparas så länge ledamotsförhållandet eller avtalsförhållandet består
och därefter under ytterligare högst tio år. För bokföringsändamål kan relevanta uppgifter
om transaktioner komma att sparas i upp till åtta år från de började att behandlas, allt
enligt gällande regelverk.

Till vilka kommer uppgifterna skickas?
Sällskapet skickar dina uppgifter utanför Sällskapet endast då det är nödvändigt för
uppfyllande av syftena ovan. De kategorier av mottagare som kan komma att få del av
dina uppgifter är Sällskapets samarbetspartners inom området ledamotsregisterhantering,
distribution av klubbnytt och, om det skulle krävas, myndigheter.
Tillgång och rättelse
Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse
av dessa. Du har även rätt att, i vissa fall, begära att personuppgifter raderas, eller att
användningen av personuppgifterna begränsas. Därutöver har du rätt till viss information
avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa. På
begäran har du rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan
personuppgiftsansvarig.
Klagomål
Om du anser att Sällskapet förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du
rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen, som kommer att byta namn till
Integritetsskyddsmyndigheten.
Vem är ansvarig?
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är
Sällskapet, organisationsnummer 802003-3604.
Adress Arsenalsgatan 7,111 47 Stockholm
Telefonnummer 08-679 55 90
E-post info@sallskapet.se
Webbadress www.sallskapet.se

