Blankett
Registrering av
föreningsuppgifter

SID 1/3
SKICKAS TILL
FRITIDSFÖRVALTNINGEN
186 86 VALLENTU NA

På denna blankett lämnas information om er förening och de personer som ingår i
styrelsen. Uppgifterna registreras av fritidsförvaltningens personal i Vallentuna kommuns
föreningsregister.
Uppgifterna som vi önskar att ni fyller i krävs för att ni som förening ska kunna hyra en
lokal eller anläggning i kommunen, söka eventuella föreningsbidrag och/eller synas med er
förening i föreningsregistret på internet.
Uppmärksamma att om ni önskar att er förening ska vara synliga i föreningsregistret på
internet så fyller ni i den separata samtyckesblanketten som gäller för just det. Även den
blanketten lämnas till fritidsförvaltningen.
Inloggningsuppgifter till registret skickas via e-post till er ordförande i samband med att
föreningen registreras. Ordförande kan sedan på egen hand ändra lösenordet.
Uppgifterna om föreningen ska uppdateras och godkännas direkt i föreningsregistret varje
år för att fortsatt finnas synlig på internet. Ändras personen för ”webbkontakt” ska en ny
samtyckesblankett fyllas i.
Önskar ni ändra eller ta bort uppgifter så loggar ni själva in och uppdaterar era uppgifter.
Vill ni ta bort föreningen och information om styrelsen helt ur föreningsregistret så
kontaktar ni fritid@vallentuna.se

Information om föreningen
FÖRENINGENS NAMN

ORGANISATIONSNUMMER

POSTADRESS

POSTNUMMER

ORT

TELEFON

E-POSTADRESS

ADRESS HEMSIDA

PLUSGIRO

BANKGIRO

BEDRIVER FÖLJANDE VERKSAMHETER:

MEDLEMSKAP I FÖLJANDE RIKSORGANISATION:

KONSTITUERANDE MÖTE HAR GENOMFÖRTS, DATUM ÅÅMMDD:

FRITIDSFÖRVALTNINGEN
ALLEVÄGEN 1-3 · 186 86 VALLENTU NA
BESÖK: PAR KVÄGEN 3
TELEFO N 08-587 850 00
FRITID@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA. SE

Styrelseinformation
För att vi ska kunna lägga in er förening i föreningsregistret så behöver vi kontaktuppgifter
till föreningens styrelse och vem som är kontaktperson gentemot fritidsförvaltningen, se
nedan.
Ordförande
NAMN

TELEFON

E-POSTADRESS

Vice ordförande
NAMN

TELEFON

E-POSTADRESS

Sekreterare
NAMN

TELEFON

E-POSTADRESS

Kassör
NAMN

TELEFON

E-POSTADRESS

Bokare
NAMN

TELEFON

FRITIDSFÖRVALTNINGEN
ALLEVÄGEN 1-3 · 186 86 VALLENTU NA
BESÖK: PAR KVÄGEN 3
TELEFO N 08-587 850 00
FRITID@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA. SE

E-POSTADRESS

Kontaktperson
NAMN

TELEFON

E-POSTADRESS

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är riktiga.

ORT, DATUM

UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE

Information om Nya dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina uppgifter
kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. Uppgifterna
behandlas enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan lagstiftning som rör
personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd
till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också
rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

FRITIDSFÖRVALTNINGEN
ALLEVÄGEN 1-3 · 186 86 VALLENTU NA
BESÖK: PAR KVÄGEN 3
TELEFO N 08-587 850 00
FRITID@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA. SE

