Ansökan om medlemskap
 Jag ansöker om aktivt medlemskap i Kyrkans Akademikerförbund
 Jag ansöker om studerandemedlemskap i Kyrkans Akademikerförbund

Adress: Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Telefon: 08-441 85 60 F
E-post: kansli@kyrka.se
Webb: www.kyrka.se

 samt om medlemskap i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa.
(Särskild ansökningsblankett finns för elektoniskt ifyllande på www.kyrka.se /blimedlem.)

Personnummer

Namn

Adress

Postadress

Telefon arbete

Telefon hem

Mobil

Stift

Arbetsgivare (pastorat/församling)

Befattning

Vigning/avslutad utbildning (datum)

Nuvarande anställningsdatum

Tjänstens omfattning %

Fast lönetillägg

Ev. nuvarande förbund

Nuvarande bruttolön vid 100%

E-post

Gällande fr.o.m.

Utträdesdatum

Ny medlem eller värvat
ny medlem?

Eftergymnasial utbildning

I båda fallen får ni
en värvningspremie.



Jag önskar betala avgiften månadsvis med autogiro, sänd medgivandeblankett till mig.
Jag önskar betala avgiften kvartalsvis på utsänt inbetalningskort.

Kyrkans Akademikerförbund respekterar din säkerhet och din integritet. Förbundet följer de nya kraven enligt regelverket i
GDPR. Om du accepterar att vi får behandla dina uppgifter med hänsyn till följande kriterier så ber vi dig kryssa i rutan
nedan. Kyrkans Akademikerförbund kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera ditt medlemskap,
tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem. Läs mer på nästa sida om när det är
aktuellt att använda dina personuppgifter.
__

Datum

Ja, jag accepterar att Kyrkans Akademikerförbund får behandla mina uppgifter för att kunna tillgodose mina intressen
genom mitt medlemskap i förbundet. *

Underskrift

*Kyrkans Akademikerförbund behandlar, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att du ska
•
•
•
•
•
•
•

Få rådgivning och annat stöd i arbetsrättsliga, professions- och fackliga frågor (innefattar bl.a. löneöversyn och rådgivning kring
arbetslöshetsförsäkring och arbetsskadeförsäkring)
Få rättshjälp genom att bli företrädd i samband med fackliga förhandlingar samt i processer i domstolar och skiljenämnder.
Få den inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet
Få förbundstidningen
Delta i utbildningar, seminarier och andra medlemsmöten
Få nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande
Betala rätt medlemsavgift
Rättslig grund
För dessa behandlingar är den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som medlemskapet innebär och/eller för att fullgöra
vissa rättsliga skyldigheter vi har, som t.ex. en kollektivavtalad skyldighet.

Kyrkans Akademikerförbund behandlar också, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att
•
•
•
•

Genomföra kollektivavtalsförhandlingar
Genomföra medlemsundersökningar
Genomföra enkätutskick gällande bl.a. lönestatistik
Framställa lönestatistik
Rättslig grund
För dessa behandlingar är den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som medlemskapet innebär, för att fullgöra vissa
rättsliga förpliktelser förbundet har och/eller uppgifter av allmänt intresse, såsom statistikinsamling, som förbundet utför.

Därutöver behandlar Kyrkans Akademikerförbund dina personuppgifter för att kunna ge dig medlemserbjudanden och andra
medlemsförmåner. Den rättsliga grunden för detta är en intresseavvägning för att ge dig som medlem ett mervärde.

