
Medlemsblankett

Genom att skriva på denna medlemsblankett blir 
du medlem i ditt elevråd och i Sveriges Elevråd. 
Inga personuppgifter kommer att lämnas ut. 

(Det är obligatoriskt att fylla i sin epostadress om man tillhör styrelsen)

Jag har läst och godkänner att 
Sveriges Elevråd behandlar mina 
uppgifter enligt dataskyddsförordningen.

*Förnamn:

*Efternamn:

*Födelseår:

*Kön:

*Stad:

 *Datum: 

 *Mobilnummer:

Epost: 

Kvinna: Man: Annat:

* = Obligatoriska uppgifter. Skriv tydligt med stora bokstäver.
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 GDPR Samtycke till och information om behandling av personuppgifter

Sveriges Elevråd är en organisation för elevråd på övre grundskolan som ditt elevråd är 
medlem i. Genom att ansöka om medlemskap i ditt elevråd samtycker du till att Sveriges
Elevråd behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vad som anges nedan.

Varför behandlar vi dina personuppgifter
Personuppgifterna behandlas för att kunna fullgöra
Sveriges Elevråds redovisningskrav gentemot 
myndigheter och andra bidragsgivare, samt för att 
möjliggöra för Sveriges Elevråd att bedriva sin verk-
samhet och kommunicera med sina medlemmar. 

Vilka personuppgifter behandlar vi
De uppgifter som behandlas är sådana uppgifter som 
du själv lämnar till Sveriges Elevråd, exempelvis 
ditt namn, adress och kårtillhörighet, och sådana 
uppgifter som tillkommer under medlemskapet, 
exempelvis uppgift om förtroendeuppdrag du valts 
eller kandiderat till och uppgifter om ditt deltagande 
i aktiviteter som arrangeras av Sveriges Elevråd. 
Sveriges Elevråd kan vid behov komma att uppdatera 
dina personuppgifter mot folkbokföringsregistret. 

Till vem kan personuppgifterna lämnas ut
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Myndig- 
heten för ungdoms och civilsamhällesfrågor eller 
annan bidragsgivare som fordrar uppgifterna för att 

besluta om bidrag till Sveriges Elevråd eller för att 
Sveriges Elevråd skall kunna fullgöra redovisnings-
skyldighet gentemot sådan myndighet eller 
bidragsgivaren.

Om du vill ha information om 
uppgifterna vi behandlar
Önskar du information om vilka personuppgifter 
som behandlas om dig har du rätt att gratis en gång 
per kalenderår, efter skriftlig och egenhändigt 
undertecknad begäran, få besked om vilka uppgifter 
som behandlas, varifrån uppgifterna har hämtats, 
ändamålen med behandlingen  samt till vilka mot-
tagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna 
lämnas ut. Sådan skriftlig begäran skall ställas till 
Sveriges Elevråd. 

Felaktiga uppgifter 
Skulle någon uppgift vara felaktig kan Sveriges 
Elevråd kontaktas för rättelse. Personuppgifts-
ansvarig är Sveriges Elevråd, 802458-8850.

Kontaktuppgifter: www.sverigeselevrad.se
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