Medlemsavtal för Lingonbygden i Samverkan
Vilken information behöver vi?
Vi behöver låna några av dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla ett medlemskap
i vår förening. Vi behöver ditt namn, telefonnummer, adressuppgifter och e-mail (om du har en) för
att kunna kommunicera med dig och föra register.
Vi behöver även ditt personnummer för att vi som förening ska kunna söka LOK bidrag för de
aktiviteter du deltar i, upptill 25 års ålder. LOK stödet är ett väldigt viktigt bidrag och hjälper oss att
hålla föreningen igång på ett mer kostnadseffektivt sätt. Om du är äldre an 25 år räcker det att vi får
ditt födelsedatum så att vi kan föra en bra statistik och är du en förening eller företag så får du gärna
ange ditt organisationsnummer.
Är du en förening vill vi gärna veta hur många medlemmar ni har i er förening. Detta behöver vi för
att kunna påtala hur många personer vi representerar då vi talar med kommunen eller regionen.
För att vi som förening skall kunna agera i enlighet med vårt syfte, ”att verka för lokal utveckling på
bred front genom samarbete, informationsutbyte och koordinering av engagemang, aktiviteter och
projekt”, behöver vi också veta vad du är bra på, vilken kompetens du som person har eller vilken
verksamhet du som förening eller företag bedriver. Vi vill dessutom veta vad du är mest intresserad
av, ditt intresse av att vara med i föreningen, så att vi vet vad kan du hjälpa till med och driva framåt.
Om du utträder ur föreningen så kommer vi ha kvar dina uppgifter i ca 2 år och därefter
radera dem. Detta för att vår uppföljning mot bl.a. LOK rapportering ska kunna fungera.
Vilka får tillgång till din information?
Vi registrerar dina uppgifter i vårt medlemssystem Föreningssupport.se.
Endast vissa personer i styrelsen får tillgång till att se hela din information i medlemssystemet. För
att kunna koordinera och få till samverkan mellan föreningar, företag och personer i föreningen kan
föreningen förmedla dina kompetensområden och kontaktuppgifter till andra intressenter i och
utanför föreningen. Om du inte vill att dina uppgifter vidareförmedlas så anger du detta i dina
uppgifter. Du kan närsomhelst logga in på ”Min Sida” på www.lingonbygden.se och se vilka uppgifter
vi har om dig och uppdatera informationen om den ändras. Det är ditt egna ansvar att hålla din
information uppdaterad.
Hur länge gäller detta avtal?
Detta avtal träder ikraft när du gör en intresseanmälan och har betalt medlemsavgiften. Är du
minderårig måste du vara anmäld som en familjemedlem och därmed ha målsmans godkännande.
Avtalet förnyas automatiskt när du betalar din medlemsavgift nästkommande år.
Rätten att bli glömd / få sina uppgifter raderade
Du har enligt GDPR rätt att få dina uppgifter raderade. Genom att begära utträde ur föreningen
kommer dina uppgifter att raderas enl. ovan. Om du önskar att dina uppgifter skall raderas
omedelbart så meddelar du detta via e-mail till info@lingonbygden.se.
Hur godkänner du detta avtal?
Genom att göra en intresseanmälan och betala din medlemsavgift så har du också accepterat detta
avtal.

