Blankett för att lämna uppgifter till
kommunens föreningsregister
Nyanmälan

Uppgifter om föreningen
Föreningens namn

Ändring
Telefon dagtid

Utdelningsadress

Postnummer

E-postadress

Webbadress/hemsida

Postort

Observera att uppgifterna ovan kommer att vara allmänt tillgängliga via Internet vid sökning
i kommunens föreningsregister, tillsammans med uppgifter om föreningens verksamhet.

Övriga föreningsuppgifter
Organisationsnummer

Bankgiro/Plusgiro

Föreningen tillhör följande riksorganisation

Föreningsverksamhet (aktiviteter)

Medlemsuppgifter, antal
Ålder

Flickor

Pojkar

7 --12

Summa

Beskriv kort den verksamhet föreningen regelbundet
bedriver, exempelvis teater, fotboll, samlingslokal, o s v.

13--16
17--20
21--25
över 25

Summa

Ordförande i styrelsen
Namn
Utdelningsadress

Postnummer

E-postadress

Ort
Telefon dagtid

Kassör i styrelsen

Namn

Utdelningsadress

Postnummer

E-postadress

Ort
Telefon dagtid

Föreningens firmatecknare (en eller två personer) försäkrar att lämnande uppgifter är riktiga
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sid 1(2)

Ifylld och undertecknad blankett skickas till Ånge kommun med post eller lämnas in till
kommunens Information under öppettider.
Postadress
Ånge kommun
Fritidsenheten
841 81 Ånge

Besöksadress
Torggatan 10, Ånge

Kontakt för frågor: Fritidsenheten
Telefon: 0690-25 01 00 vx
E-post: foreningsbokning@ange.se
Webbplats: www.ange.se

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I BLANKETTEN
Personuppgifter som behandlas
Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Mobilnummer
Ändamålet med behandlingen
Personuppgifterna behandlas för att identifiera berörda personer, för att kunna kontakta
personerna och för att kunna handlägga ärenden som rör föreningen.
Laglig grund för behandlingen
Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
Lagringstid
5 år
Övrigt om lagringstid
Uppgifterna sparas upp till 5 år efter nyanmälan eller senaste ändring av uppgifterna
från föreningen. Uppgifter som är inaktuella ändras omgående under förutsättning att
föreningen meddelar kommunen.
Mottagare av personuppgifter
Mottagare av personuppgifterna är i första hand Kommunledningsförvaltningen, men även
övriga förvaltningar inom kommunen kan bli mottagare av personuppgifterna.
Övriga upplysningar
Läs mer om behandling av personuppgifter på webbplatsen; www.ange.se/personuppgifter
Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål som rör behandlingen av personuppgifter kan lämnas till dataskyddsombud
Matts Boman, dataskyddsombud@ange.se och telefon 070-188 78 87, alternativt till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se
Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@ange.se
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