FRA Veteranförening
Org nr 802441-2069

MEDLEMSANSÖKAN

Ansökan om medlemskap
enligt GDPR, med begäran om data till medlemsförteckningen

Jag arbetade på FRA under tiden: ................................... - ................................................
Efternamn, förnamn: ............................................................... ..................................................
Bostadsadress: .........................................................................................................................
Postnummer, postadress: ...................................................................................................
Telefon (även riktnr): ............................................................................................
Mobiltelefon .......................................................................................................
e-postadress ................................................................................................................................
Ovanstående uppgifter kommer, tillsammans med uppgift om födelsedatum (åå-mm-dd) och året när
du blev medlem, att finnas i föreningens medlemsförteckning. Den kan på begäran skickas till medlemmarna som pappersbrev eller e-post men läggs aldrig ut på FRA Vet hemsida.
För att få delta i föreningsaktiviteter som sker på FRA, t ex årsmöte, föredrag, pub-kväll och jullunch,
kräver FRA en besöksanmälan med personnummer. Det fullständiga personnumret behöver bara uppges i medlemsansökan. Det kommer endast att användas internt inom FRA Vet styrelse och vid anmälan till de olika aktiviteterna på FRA räcker det i fortsättningen att tala om sitt namn. Besöksmottagaren stämmer av mot medlemsförteckningen och kompletterar sedan besöksanmälan med personnummer innan den lämnas till vakten.
Jag samtycker till att FRA Veteranförening behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det
ovanstående och har, enligt personuppgiftslagen, rätt att få information om hur uppgifterna behandlats
samt rätt att begära ändring eller rättelse av uppgifterna.
Personnummer [ååmmdd-nnnn]: ............................................................................
Ort och datum ..................................................................................................
......................................................................................................................
Namnteckning
.........................................................................................................................
Namnförtydligande
Sänd blanketten som pappersbrev eller via e-post till medlemsansvarige Gunnar Fridén, som också är
FRA Veteranförenings personuppgiftsansvarige enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR).
Adressen är
Telefon

FRA Veteranförening, c/o Gunnar Fridén, Liegatan 12, 193 32 Sigtuna
08-87 73 37
e-post
info@fravet.se

Din anmälan behandlas därefter i styrelsen och om allt är i sin ordning får Du en välkomsthälsning
från styrelsen. Medlemsavgiften är 150 kr/år för medlem i Stockholmsområdet och 50 kr/år för medlem utanför Stockholmsområdet
Sätt in årsavgiften föreningens plusgiro 603637-0 och skriv FRA Vet medlemsavgift. Då avgiften
kommit in registreras Du som ny medlem i föreningen. Om registrering sker efter 1 oktober kommer
medlemsavgiften att gälla både innevarande år och nästa år.

