
Kontaktuppgifter för medlemskap i Pro 
Keswick rf

Målet med föreningens verksamhet är att fördjupa och stärka det andliga livet 
hos medlemmarna. Detta sker bl.a. genom att årligen ordna Keswick-möten som 
har till uppgift att fördjupa och stärka det andliga livet hos deltagarna, men 
därutöver spelar de även en viktig ekumenisk roll, eftersom dessa möten utgör 
det enda regelbundna samarbetet mellan svenskspråkiga lutheraner och 
frikyrkliga i huvudstadsregionen.

Årsmötet fastslår en medlemsavgift för varje år.

Namn

Gatuadress

Postnummer och -ort

Telefonnummer

E-postadress

Församlingstillhörighet
(inte obligatoriskt att fylla i)

Jag vill bli:

ordinarie medlem (har rösträtt och kan bli invald i styrelsen)

understödande medlem (har inte rösträtt och kan inte bli invald i 
styrelsen)

Jag har bekantat mig med dataskyddsbeskrivningen på baksidan av 
pappret

________________             ________________________________________

Ort och datum        Underskrift



DATASKYDDSBESKRIVNING

Föreningens namn och kontaktuppgifter

Pro Keswick rf

webbsida: www.keswick.fi

e-postadress: kontakt@keswick.fi

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden
Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet 
och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och 
skyldigheter.

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och 
artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande 
nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Mottagare av personuppgifterna
Medlemskap i föreningen godkänns av föreningens styrelse. Personuppgifterna 
hanteras av föreningens sekreterare, ordförande och kassör. 

Lagringsperioden
Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

Rättigheter
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och 
rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära 
radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till 
dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Klagomål
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till 
Dataskyddsmyndigheten.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter
Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga 
medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i 
föreningen.

http://www.keswick.fi/

