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Blankett

FRITIDSFÖRVALTNINGEN
186 86 VALLENTU NA

Samtycke för publicering av personuppgifter
i föreningsregistret på internet
I Vallentuna kommuns föreningsregister på https://lokalbokning.vallentuna.se/forening,
finns uppgifter om de föreningar i Vallentuna som vill och har gett samtycke om publicering på
internet. Denna blankett är för er som vill ge ert samtycke om detta och finnas med synligt på
internet.
Föreningen: …………………………………………………………………………………………………………...
ger sitt samtycke om att finnas synlig på internet.
Kontaktuppgifter till föreningen som blir synlig fyller ni i nedan.
Webbkontakt
Webbkontakten är den person som är synlig i föreningsregistret på internet.
NAMN

TELEFON

E-POSTADRESS

Önskar ni ändra person som ska vara synlig på internet så skickar ni in en ny blankett om
godkännande av publicering av personuppgifter.
Vill ni ta bort föreningen från att vara synlig på internet så gör ni det antingen själva genom att
logga in i föreningsregistret och ta bort ”webbkontakten” eller så hör ni av er till
fritid@vallentuna.se så får ni hjälp.
Med din namnteckning nedan godkänner du att ditt namn och dina kontaktuppgifter publiceras i
kommunens föreningsregister på internet.

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.
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