MEDLEMSANSÖKAN
Ny medlem synskadad
Ny medlem stödjande

□
□

Personnummer 10 siffror:
Ev. barnmedlems personnummer:
(anges då vårdnadshavare ansöker om medlemskap)

Ev. vårdnadshavares personnummer:
(anges då barn/ungdom under 18 år ansöker om medlemskap)

Efternamn:
Förnamn:
Adress:
Postnummer och postadress:
Hemtelefon:

Mobil:

E-postadress:

□

Jag vill tillhöra följande lokalförening:

□

Vet ej, jag vill bli kontaktad av SRF för val av förening

□

Ja tack - jag vill ha medlemstidningen Perspektiv

Läsmedium: Tryck:

□

Tal:

□

Punktskrift:

□

E-post:

Markera det bästa läsmediet med 1, näst bästa med 2.
Övrig information önskas på följande läsmedium:
Tryck: □

Tal: □

Punktskrift: □

E-post: □

Markera det bästa läsmediet med 1, näst bästa med 2.

□

Samtycke
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som infördes den 25 maj 2018
måste vi inhämta ett aktivt samtycke från dig för att skapa förutsättningar
för dig att få del av medlemsrabatter, samhällsinformation eller
information och erbjudanden från företag som SRF anser är intressanta
för dig som medlem.
Vill du ge ditt samtycke, kryssa i en eller flera av nedanstående rutor.

□Jag vill få medlemserbjudande och medlemsrabatter och godkänner
att SRF lämnar ut uppgifter om mig till sina samarbetspartners.
Ett exempel är möjligheten att få medlemsrabatt i en butik genom att kontroll av
medlemskap sker.

□Jag vill få samhällsinformation från myndigheter och offentligt ägda
företag. Exempel på samhällsinformation är från Valmyndigheten, landsting och
kommuner.

□Jag vill få information och erbjudanden från företag som SRF anser är
intressanta för mig som medlem.
Exempel är att få utskick från hjälpmedelsföretag och tidningar som erbjuder en inläst
version.

Synskadades Riksförbund behandlar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller från den 25 maj 2018. De
personuppgifter som du lämnar till oss lagras och behandlas i syfte att
hantera din ansökan och för att ge dig bästa möjliga service. Vill du läsa
hela vår personuppgiftspolicy hittar du den på vår webbplats www.srf.nu
Ort och datum:
Underskrift:

Blankett insänds till: SRF Skaraborg
Skaraborgsgatan 34 D
532 30 Skara
e-post: skaraborg@srf.nu
Tele: 0511-34 79 70
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