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BRF VIKING KARL

NYA MEDLEMMAR
Välkommen som medlem i bostadsrättsföreningen Viking Karl!
Styrelsen hoppas att ni ska trivas och vill med detta dokument introducera er till föreningen.
Aktuell information anslås på anslagstavlorna i respektive port samt på föreningens hemsida. Viss information
delas även ut, vid behov, i respektive brevlåda.
På hemsidan finns även kontaktinformation till styrelsen, årsredovisningar, protokoll från årsstämmorna,
föreningens stadgar samt våra ordningsregler.
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor som du inte hittar svar på i stadgarna eller bland
ordningsreglerna, eller i någon annan fråga.

Samtyckesblankett (se separat blankett sist i dokumentet)
Fyll snarast i bifogade samtyckesblankett så att föreningen på ett lagligt sätt kan delge information
elektroniskt. Lägg blanketten i föreningens brevlåda på bottenvåningen mitt emot hissen på
Karlbergsvägen 57.

Varmt välkomna!
Styrelsen

MER INFORMATION
All information om BRF Viking Karl finner Ni på www.brfvikingkarl.se.
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Samtycke för behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig
Bostadsrättsföreningen Viking Karl
Karlbergsvägen 57 BV
113 35 Stockholm
Org.nr: 769604-4051
Samtycke
Brf Viking Karl vill att du/ni lämnar din/era E-postadress(er) och Mobiltelefonnummer till Styrelsen i
föreningen. Föreningen behandlar personuppgifter om medlemmarna för att kunna tillhandahålla
information från Styrelsen i bostadsrättsföreningen via e-post och SMS.
De uppgifterna föreningen avser att samla in och behandla är E-postadress och Mobiltelefonnummer.
Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss.
Uppgifterna kommer att behandlas av sittande styrelseledamöter.
Syfte:
• Att ge information om föreningen
• Att rapportera om aktuella händelser i föreningen som berör medlemmarna
Enskild medlem har enligt dataskyddsförordningen rätt att, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till
föreningen, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi ska behandla dessa. Du
har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan när som helst,
i skriftlig ansökan till oss återta ditt samtyckte. Du kan även begära radering av lämnade uppgifter, om det
inte är i strid med föreningens lagliga förpliktelser.
Jag samtycker till att bostadsrättsföreningen Viking Karl, Org. Nr: 769604-4051 får behandla personuppgifter
om mig i enlighet med det ovanstående.

………………………………………………………………………
1. Din e-postadress för ändamålet enligt ovan

........................................................................
2. Din e-postadress för ändamålet enligt ovan

……………………………………………………………..........
1. Ditt mobilnummer för ändamålet enligt ovan

........................................................................
2. Ditt mobilnummer för ändamålet enligt ovan

……………………………………………………..……………….
Ort och datum

……………………………………………………………………….
1. Namnteckning

........................................................................
2. Namnteckning

.....................................................................
1. Namnförtydligande

……………………………………………………….…………..
2. Namnförtydligande

Returnera påskriven blankett till föreningens brevlåda vid hissen i trapphuset på Karlbergsvägen 57
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