Anmälan avser:

OBS !
Ny registrering av
familjemedlemskap hosSBU

Uppdatering
Nytt medlemsskap

Medlemmar skrivna på samma adress!

Ägarbyte av fastighet
Båtbyte

Skickas till:
Eller via e-post:
Envikens Båtklubb
Klicka på knappen Skicka ansökan
Föreningslådan
761 11 BERGSHAMRA

Andra båt (ansökan om extra båtplats)
Ej bryggplats (passiv medlem)
Säsongsmedlem

Familjemedlemmar:

Huvudmedlem:
Namn

Personnummer:

Adress, bostad:

Postnummer och postort

Familjemedlem 1:

Födelseår:

Huvudmedlem E-post:

Familjemedlem 2:

Födelseår:

Faniljemedlem 1 E-post:

Familjemedlem 3:

Födelseår:

Telefon, mobil:

Familjemedlem 4:

Födelseår:

Adress, Bergshamra (väg och tomtnummer):

Första båt:

Motorbåt

Båtfabrikat/typ:

Längd:

Andra båt:

Motorbåt

Båtfabrikat/typ:

Längd:

Segelbåt
Bredd:

Annan båt
Septiktank:

Segelbåt
Bredd:

Annan båt
Septiktank:

Andra-båtplats gäller endast säsongen ut, utan garantier för nästkommande säsong. Ansökan varje år.

Båt skall vara minst ansvarsförsäkrad! Båten är försäkrad i:
Första båt: ............................................................................................................. Andra båt: ................................................................................................................................

Datum: ................................................. Underskrift av fastighetsägare: ....................................................................................................................................................................

Klubbens noteringar:
Medlemsnr:

Bryggplats:

Avgiftskategori: Nyckelnr:

Notering:

Skriv ut

Skicka in ansökan

Vem kan bli medlem i klubben!
Medlemskap kan endast erhållas av ägare/delägare av fastighet tillhörande Envikens samfällighetsförening i Norrtälje kommun. Endast ett medlemskap per fastighet är tillåtet. Vid
överlåtelse av fastigheten kan medlemskapet i samband med överlåtelsen överföras på den
nya ägaren/delägaren genom insändandet av ny ansökningsblankett underskrivet av båda parter. I annat fall upphör medlemskapet och rätten till båtplats omedelbart. Vid byte till annan
fastighet inom området kan medlemskapet överföras till den nya fastigheten.
Den som har lagfart på fastigheten skall anges som huvudmedlem. Om flera personer har
lagfart på fastigheten skall endast en anges som huvudmedlem. Övriga i familjen, boende på
samma adress, kan anges som familjemedlem.
Även andra personer kan säsongsvis erhålla båtplats/säsongsmedlemskap om det finns ledig
plats. Medlemskap berättigar i sig inte till båtplats.
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar,
hamnordning/ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem registreras i någon av följande kategorier
• Enskilt medlemskap, aktiv medlem (medlem med båtplats),
• Enskilt medlemskap, passiv medlem (medlem utan båtplats)
• Familjemedlemskap (hela familjen som bor på samma adress kan ingå i ett aktivt eller passivt familjemedlemskap). Förutsättning är att de som ingår i familjemedlemskapet är registrerade i klubben.

Familjemedlemskap
Genom medlemskap i Svenska Båtunionen har klubbens utan kostnad en klubbförsäkring
omfattande bl.a. ansvar- och rättsskydd. Vi har kompletterat försäkringen med en olycksfallsdel som omfattar klubbens alla registrerade medlemmar. Försäkringen gäller vid deltagande
i klubbens olika verksamheter, tex arbetsdagar, klubbfester m.m.
För att hela familjen ska kunna omfattas har möjlighet till familjemedlemskap införts. Medlemsavgiften för familjen är genom familjemedlemskapet lika som för enskilt medlemskap.
Vid föreningsmöte har familjemedlemskap liksom enskilt medlemskap en röst. Förutsatt att
beslutade avgifter är betalda.

Båtplats
Tilldelad båtplats får ej överlåtas, lånas eller hyras ut i andra hand. Andrahandsupplåtelse är
således normalt inte tillåtet. Styrelsen äger dock rätt att godkänna kortare andrahandsupplåtelse (några veckor) i angelägna fall.

Information om personuppgiftsbehandling
– medlemmar
Envikens båtklubb behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina
personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information
som vi nu tillhandahåller dig.
Envikens båtklubb är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du
kan alltid komma i kontakt med Envikens båtklubb genom att kontakta oss på
info@envikensbatklubb.se . Medlemskapet i Envikens båtklubb är frivilligt och det är även
lämnandet av dina personuppgifter men Envikens båtklubb behöver vissa personuppgifter
om dig för att du ska kunna vara medlem.
Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda
ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsnummer, namn, adress,
e-postadress och telefonnummer . Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med
ditt medlemskap i Envikens båtklubb är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av
medlemsvillkoren och för att Envikens båtklubb har ett berättigat intresse av att kunna
behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att
sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Vi kan
också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Dina
personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Envikens Båtklubbs IT-system.
Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som
Envikens båtklubb samarbetar med för nödvändig behandling för Envikens Båtklubbs
räkning. Vidare kan vi lämna ut dina personuppgifter till Postnord för utskick av
medlemsnyheter. Har du ett funktionärsuppdrag kan dina kontaktuppgifter delas med
partnerorganisationer som Roslagens Båtförbund och Svenska Båtunionen. Vi lämnar dina
adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid all hantering av dina
personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden
Envikens båtklubb behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast
ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Envikens båtklubb
kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.
Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att
få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga
personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad
och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k.
dataportabilitet.
En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@envikensbatklubb.se. Du har
också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella
klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i
första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.
Genom att godkänna Envikens Båtklubbs medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna
information om personuppgiftsbehandling.

