Uppgifter till föreningskatalogen på Internet
Knivsta kommun, kommer att presentera en föreningskatalog på Internet: ”Föreningar i
Knivsta”. På det här sättet kan fler få kunskap om din förening och dess verksamhet. Vi vill
gärna att din förening finns med i föreningskatalogen!
Enligt personuppgiftslagen (1998:204, PuL) krävs medgivande för att publicera uppgifter på
Internet. På det här sättet vill vi inhämta din förenings medgivande för att vara med i
föreningskatalogen på Internet. (Det gäller också den föreningskatalog som trycks.)
Skriftligt medgivande krävs för att uppgifter om din förening ska komma med.
På baksidan av bladet godkänner föreningen att uppgifter om föreningen publiceras på
Internet (www.knivsta.se). Medgivandet kan skickas in eller faxas in till Knivsta kommun.
Vi är tacksamma om du skickar ifyllt medgivande så snart som möjligt.
Informationen på Internet kommer att vara densamma som idag finns i den tryckta
Föreningskatalogen; föreningens namn, föreningens adress och uppgift om kontaktperson
inkl. telefonnummer, huvudsaklig verksamhet, ev. e-postadress samt länk till föreningens
hemsida på Internet.
Inga andra uppgifter än de som föreningen tidigare har meddelat till Knivsta kommun, som
krävs för bidragsutbetalningar och lokalbokning, kommer att publiceras! Medlemsregister
kommer inte att läggas ut.
Namn på ideella föreningar räknas enligt PuL inte som personuppgifter. Däremot räknas
namn och telefonnummer på kontaktperson samt adresser till föreningen, i de fall adressaten
är en styrelsemedlem, som personuppgifter. Eftersom flertalet föreningar inte har en
permanent föreningsadress till kansli kan därför adress till ordförande eller annan
styrelsemedlem publiceras som tillhörande föreningen.
Föreningskatalogen kommer att uppdateras löpande.
Kontakta gärna Knivsta kommun om du har frågor eller vill ha ytterligare upplysningar!
Vänliga hälsningar
Gunnar Emling, 018-34 70 31
Samordnare, Kultur och Fritid

Vänd och fyll i på baksidan !

Adress: Knivsta Kommun 741 75 Knivsta,
Tel. 018-34 70 00
e-post: knivsta@knivsta.se
Publ_internet

2003-03-15

Medgivande om publicering av personuppgift på Internet/katalog
Föreningens namn:
Föreningens adress:
Ev. e-postadress till föreningen:
Ev. adress till föreningens hemsida:

Föreningens kontaktpersoner som ska finnas angivna på Internet
1.
Namn:
Adress:
Telefonnummer:

Ev. e-postadress:

2.
Namn:
Adress:
Telefonnummer:

Ev. e-postadress:

3.
Namn:
Adress:
Telefonnummer:

Ev. e-postadress:

De uppräknade personerna är medvetna om att dessa uppgifter kommer att finnas
tillgängliga via Knivsta kommuns Internetsida (www.knivsta.se) och ger sitt samtycke till att
uppgifterna finns tillgängliga på Internet genom sin egenhändiga underskrift nedan:
Datum:

Föreningens adressat:

Datum:

Kontaktperson 1:

Datum:

Kontaktperson 2:

Datum:

Kontaktperson 3:

Posta blanketten till Knivsta Kommun
eller faxa till nr: 018-38 07 12

