Insändes till:
Kristianstads kommun
Medborgarcenter
291 80 Kristianstad

Anmälan till Föreningsregister
Föreningsuppgifter
Föreningens namn 						Organisationsnummer
Utdelningsadress (ev. c/o-adress)		

Postnr		

Postort

Plusgiro				Bankgiro			Bankkonto
Tfn arbete

Tfn bostad		

Mobil
E-post

Hemsida						

Kontaktperson

		

Utdelningsadress 		

Tfn arbete
Postnr		

Fax

Tfn bostad
Postort		

Mobil		

Fax

E-post

Om ni samtycker kommer uppgifter om föreningens kontaktperson att publiceras på kommunens hemsida/föreningsregister.
Om ni har en c/o-adressat måste även denna person samtycka till att namn- och adressuppgifter publiceras.
Jag samtycker till att uppgifter om mig publiceras på Internet enligt ovan.
.....................................................................................			.....................................................
Namnunderskrift (kontaktperson)					Datum
.....................................................................................			.....................................................
Namnunderskrift (c/o-adressat)					Datum

Ordförande

		

Utdelningsadress 		

Sekreterare 			
Utdelningsadress 		

Kassör 				
Utdelningsadress 		

Tfn arbete
Postnr		

Tfn arbete
Postnr		

Tfn arbete
Postnr		

Tfn bostad
Postort		

Tfn bostad
Postort		

Tfn bostad
Postort		

Mobil		

Fax

E-post

Mobil		

Fax

E-post

Mobil		
E-post

Fax

Bokningsansvarig

Tfn arbete

Utdelningsadress

Postnr		

Bidragsansvarig			

Tfn bostad
Postort		

Tfn arbete

Utdelningsadress

Mobil		

Postnr		

Fax

E-post

Tfn bostad

Mobil		

Postort		

Fax

E-post

Föreningen bildades ________________
Föreningen har årsmöte i månad _______________________
Riksorganisation ____________________________________
Föreningens verksamheter ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Geografiskt område för verksamheten __________________________________________
Antal medlemmar år ____________
Ålder

Antal pojkar/män

Antal flickor/kvinnor

Totalt

0-6 år

0

7-20 år

0

21-äldre

0

Totalt

0

0

0

Bifogat:
Bildandemötesprotokoll
Stadgar

Uppgiftslämnare

Ort och datum

_____________________________________

_____________________________________

Namnförtydligande
_____________________________________

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut
enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn (behöver
bara vara med ifall det rör minderåriga). Kultur- och fritidsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att
få dina personuppgifter raderade, begränsade eller överförda. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt
till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se . Du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomål på hur dina personuppgifter
behandlas.

