Person- och kontaktuppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress
Postnummer

Personnummer
c/o

–

Tel hem

Ort

Tel mobil

E-post hem

E-post arbete

Fullmakt
Jag intygar härmed att lämnade uppgifter är riktiga. Samtidigt ger jag förbundet rätt att ta ut medlemsavgifter genom löneavdrag/lön e-/personkonto
eller på annat sätt som förbundet beslutar om.
Bank

Clearingnummer och kontonummer

Jag vill betala med autogiro:
Ja, jag vill gå med i Fastighets och godkänner de villkor som är bifogade denna handling.

Din anställning
Arbetsgivare/företag

Organisationsnummer

Yrke

Arbetsplats och ort

Medlemskap

–
Månadslön före skatt

Nuvarande förbund

Önskat inträdesdatum

Förbundets namn

Underskrift
Datum

Namnteckning

Värvad av

Värvarens födelsedata

Kontakta oss
Vill du hellre göra en ansökan via telefon är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-696 11 50 eller
maila oss forbundskontoret@fastighets.se så ringer vi upp dig.

Ansökan om medlemskap i Fastighets a-kassa
Personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress
Postnummer

Personnummer
c/o

Ort

–

Tel hem
E-post

Nuvarande eller senaste arbete
Arbetsgivare

Organisationsnummer

–

Arbetsuppgifter

Arbetet är eller var utomlands

Ja

Nej

Medlemskap i en annan a-kassa
Jag är medlem i en annan a-kassa

Ja

Nej

Om du är medlem i en annan a-kassa måste du avsluta medlemskapet innan du kan bli medlem hos oss.
Om du vill kan du ge oss fullmakt att avsluta ditt medlemskap i din nuvarande a-kassa.
Jag vill ha hjälp att byta a-kassa. Jag ger Fastighets a-kassa fullmakt att begära utträde ur min nuvarande a-kassa
och ansöker om inträde i Fastighets a-kassa i direkt anslutning till att mitt tidigare medlemskap upphör.

Medgivande
Om jag även är medlem i Fastighetsanställdas Förbund medger jag att a-kassan lämnar uppgifter till förbundet om att jag sökt eller erhållit arbetslöshetsersättning, beslut i ersättningsärenden eller medlemskap. Stryk över om medgivande inte lämnas.

Med min underskrift intygar jag att ovanstående uppgifter är sanna
Datum

Underskrift

Fastighets arbetslöshetskassa, FE 503, 832 80 Frösön www.fastighetskassa.se Tel: 0771-60 50 50 PG 486 47 04-4

Obs! Fyll i båda blanketterna för inträde i förbundet och a-kassan!

Ansökan om medlemskap i Fastighetsanställdas Förbund

Behandling av personuppgifter
Genom att ansöka om medlemskap i Fastighetsanställdas Förbund (org.nr. 802000-8622) samtycker du till
att vi behandlar dina personuppgifter såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, lön och uppgift om
arbetsgivare enligt nedan. Fastighetsanställdas Förbund är ansvarigt för behandlingen.
De personuppgifter vi behandlar inhämtas huvudsakligen från dig i samband med medlemsansökan och
därefter genom det fortlöpande medlemskapet men kan även komma att inhämtas från annat fackförbund,
Fastighets arbetslöshetskassa eller samarbetspartner för medlemsförmåner. För att dina personuppgifter
ska vara aktuella och korrekta kan vi även komma att inhämta personuppgifter för uppdatering från
externa register.
Dina personuppgifter behandlas för administration av ditt medlemskap och förmåner kopplade till
detta, administration av förtroendeuppdrag, statistiska ändamål (t.ex. lönestatistik), samverkan med andra
fackföreningar vid utträde/inträde, samverkan med Fastighets arbetslöshetskassa, facklig information och
journalistik samt direktmarknadsföring av medlemsförmåner.
För samma ändamål kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till annan fackförening, Fastighets
arbetslöshetskassa, utgivare av fackliga tidningar samt samarbetspartners för medlemsförmåner.
Om ditt medlemskap upphör kan vi komma att kontakta dig upp till 12 månader efter utträdesdatum
för medlemsundersökningar gällande vad du tyckte om medlemskapet, skäl för utträde, information kring
avtals- och arbetsrättsliga frågor som avser Fastighets fackliga verksamhet samt vid behov förnyelse av
medlemskap.
Vi kan i vissa fall även vara skyldiga enligt lag, dom eller beslut att lämna ut dina personuppgifter till
myndighet.
Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse. Du har även rätt
att en gång per kalenderår kostnadsfritt få utökad information om vilka personuppgifter som vi behandlar
om dig (s.k. registerutdrag) samt begära att dina personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads
föringsändamål. Begäran enligt ovan ska ställas till oss.
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:
Fastighetsanställdas Förbund, Box 70446, 107 25 Stockholm.
Märk kuvertet personuppgiftsansvarig.

Tejpa här

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar
portot.

Tejpa här

Tejpa här

Fastighetsanställdas Förbund
SVARSPOST
202 725 48
110 01 Stockholm

Tejpa här

Tejpa här

Tejpa här

