Medlemsanmälan till Sigtuna orienteringsklubb

Välkommen till klubben!

Vi är som idrottsförening skyldiga att föra ett medlemsregister och behöver därför uppgifter som du kan lämna på
denna blankett. Läs i rutan nedtill om hur uppgifterna används.
Lämna den ifyllda blanketten till någon ledare. Det går också bra att i ett mejl på adress hans.selander@ditam.se
skicka uppgifterna till klubbens kassör som är ansvarig för medlemsregistret.
Medlemsavgift

Den årliga medlemsavgiften är 200 kr för ungdomar till och med 20 års ålder och 400 kr för vuxna. Om flera i en
familj är medlemmar är avgiften 800 kr för två vuxna och alla ungdomar i familjen. Om du blir medlem under
andra halvåret betalar du endast halv avgift.
Medlemsavgiften betalas in till klubbens plusgiro 69 42 59-3.
Som medlem får du delta i alla klubbens aktiviteter och har fri tillgång till dusch och bastu i samband med
träningar. Klubben betalar även anmälningsavgifter till tävlingar för ungdomar liksom anmälningsavgifter till
stafetter för både ungdomar och vuxna.
Här skriver du vilka i familjen som vill bli medlemmar:
Namn

Personnummer
(10 siffror)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Här skriver du adressuppgifter:
Gatuadress

Postnummer

Postort

Hemtelefonnummer

Lämna här uppgift om vuxen kontaktperson om endast ungdomar anmält sig som medlemmar:
Namn

Telefonnummer

E-postadress

Hur använder klubben medlemsuppgifterna?

Har du några frågor?

Personuppgifterna i medlemsregistret behövs främst för klubbens kontakter med
medlemmarna, men också för att vi skall kunna få statliga och kommunala
verksamhetsbidrag. Från medlemsregistret förs uppgifter över till IdrottOnline och Eventor
som är de gemensamma systemen för bidragsadministration och tävlingsanmälningar.

Kontakta klubbens kassör
Hans Selander

Medlemsregistret används bara för ändamål som har med klubbens verksamhet att göra.
Uppgifter ur registret förekommer vid tävlingar och bokningar av klubbstugan i allmänt
tillgängliga anmälnings-, resultat- och bokningslistor men är i övrigt endast tillgängliga för
ledare och andra funktionärer som behöver dem för klubbändamål.

Tvärgränd 5

Klubben följer bestämmelserna för hantering av personuppgifter i det europeiska
dataskyddsdirektivet (GDPR), vilket bl.a. innebär att den som är registrerad i
medlemsregistret kan begära rättning eller radering av vederbörandes uppgifter i registret.
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