Medlemsansökan i Påarps Scoutkår (Sida 1 av 2)
Medlem
Personnummer (ååmmdd-nnnn): ______________________________________________________
Kön:

__ Man

__ Kvinna

Förnamn: _________________________________________________________________________
Efternamn: ________________________________________________________________________
Gatuadress: ________________________________________________________________________
Postnummer: _________ Ort: _________________________________________________________

Kontaktinformation
Primär e-post: ______________________________________________________________________
Mobiltelefon: ______________________________________________________________________
Hemtelefon: _______________________________________________________________________

Anhörig 1
Namn: ____________________________________________________________________________
E-post: ____________________________________________________________________________
Mobiltelefon: ______________________________________________________________________

Anhörig 2
Namn: ____________________________________________________________________________
E-post: ____________________________________________________________________________
Mobiltelefon: ______________________________________________________________________

Medlemsavgift
Ni kommer att få en faktura på terminsavgiften. Denna ska betalas för att försäkringar ska gälla och
för att ni ska få fortsätta delta på spännande aktiviteter med Scouterna.

(fortsättning nästa sida)

Medlemsansökan i Påarps Scoutkår (Sida 2 av 2)
Personuppgiftshantering under GDPR
Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta om vår
hantering av personuppgifter och om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU
från och med den 25 maj 2018.
Scouterna (802006-2942) är tillsammans med din lokala scoutkår gemensamt personuppgiftsansvarig
för de uppgifter du lämnar till oss.
De personuppgifter vi samlar in och behandlar är framför allt sådana som du själv uppger till oss (som
personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer) när du ansöker om medlemskap.
Vi behöver dessa uppgifter för att hantera din medlemsansökan och administrera ditt medlemskap
hos oss. Dessutom skickar vi dig medlemstidning, nyhetsbrev, erbjudandet från scoutshopen,
erbjudanden om deltaganden i olika aktiviteter som t.ex. läger, kurser och arrangemang.
Dina uppgifter behöver behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig
som medlem.
Vi delar inte dina personuppgifter med andra, utom när vi har ett avtal med en tredje part. Det kan
vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vår medlemstidning, beviljar bidrag till
oss, eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.
Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller under vissa förutsättningar radering av
personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Tänk då på att det kan innebära att vi
inte kan fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem. Du har vidare rätt att invända mot
behandlingen. Som medlem med en registrerad e-postadress, kan du skapa en inloggning och logga
in i medlemssystemet Scoutnet och kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig. Då kan du också
korrigera dina uppgifter om någonting ändrats, t.ex. om byter adress m.m.
Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på
scoutnet@scouterna.se

Underskrift
Ort och Datum: ____________________________________________________________________
Målsmans namnteckning: ____________________________________________________________
Namnförtydligande: ________________________________________________________________

