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Familje/ delägarmedlemskap GBS Grimsta Båtsällskap
Medlemsnummer

Båtägande medlem:

Efternamn:

Förnamn:

Personnummer:

E-postadress:

Adress:

Postnummer:

Ort:

Tel Hem:

Tel Mobil:

GBS godkänner familje/delägarmedlemskap enligt nedanstående villkor.

1. Jag förbinder mig, att följa fastställda stadgar och hamnregler som gäller för medlem i GBS
Båtsällskap, att följa anvisningar och bestämmelser som fastställts som komplement till
klubbens stadgar,
2. Uppsägning av delägare/ familjemedlem ska ske skriftligen via mail el post.
3. Delägare/familjemedlem förbinder sig vid uppsägning att återlämna nycklar till hamnen inom
1 månad, sker ej detta debiteras 500 kr.
4. När båtägarmedlem utträder ur klubben så upphör automatiskt delägar/familje medlemskapet,
5. Det går ej att överta båtägandemedlems båtplats om inte särskilda skäl föreligger och- eller att
styrelsen har godkänt övertagande.
6. Undertecknad accepterar datalagring av personuppgifter enligt GDPR (2016/679):
 Jag tillåter att klubben får spara mina personuppgifter så länge jag är medlem i
Grimsta båtsällskap detta för att de ska kunna kontakta mig samt sända fakturor.
 Vid uppsägning av medlemskap raderas mina uppgifter inom 6 månader.
 Jag har rätt att begära ut från båtklubben vilka personuppgifter de har om mig.
 Jag tillåter att mina personliga kontaktuppgifter finns tillgängliga för andra
medlemmarna i klubbhuset samt i IRS klubbhus.
7. Du som medlem är själv skyldig att avlägsna båtavfall samt hushållsavfall från Grimsta
båtsällskaps hamn och IRSvarv..
8. Om ovanstående regler inte efterföljs kommer delägar/familjemedlemskapet på GBS att sägas
upp.
Information lämnad till Grimsta båtsällskap, GBS, 802001-2483 är skyddad enligt GDPR (2016/679). Informationen
sparas och bearbetas enbart i syfte att kommunicera med dig som medlem samt för att utföra i Grimsta båtsällskaps
uppgifter i anslutning till ditt medlemskap, din medverkan i Grimsta Båtsällskaps verksamhet och ditt nyttjande av i
Grimsta Båtsällskaps hamn- och varvstillgångar.
………………………………………………………………………………………………………………………………

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Klubbmedlemmen har tagit del av klubbens stadgar, hamnregler och övriga regler och anvisningar.

Stockholm den
……………………………………………...

..…………………………………………………

Underskrift av medlem

Underskrift av klubb behörig

……………………………………………………….
Namnförtydligande

…………………………………………………………….
Namnförtydligande

2018-05-20

Familje/ Delägarmedlems Nyttjanderättsavtal

