Allmänna villkor för medlemskap i ELSA Sweden lokalgrupp
Dessa allmänna villkor gäller mellan ELSA Sweden och en registrerad medlem i en ELSA Sweden lokalgrupp.

1. Medlemskap i ELSA Sweden lokalgrupp
1.1

1.2
1.3

Ansökan av medlemskap via ELSA Swedens medlemskapsformulär på
https://elsasweden.org/arcmember/ är det enda sättet att bli medlem i en ELSA
Sweden lokalgrupp.
Via medlemskapsformuläret väljer den ansökande individen själv vilken typ av
medlemskap hen önskar ingå via medlemskapsformuläret.
Frågor om vilka krav som gäller för att ansöka om medlemskap i en ELSA
Sweden lokalgrupp hänvisas till respektive lokalgrupp och dess stadgar.

2. Betalning av medlemskap
2.1

2.2

Betalning av medlemskap sker i enlighet med den faktura som den ansökande
individen får skickad till den mailadress hen angivit i medlemskapsformuläret via
ovanstående länk under 1.1. Frågor om betalning av medlemskap hänvisas till
respektive lokalgrupp och dess stadgar.
Har den ansökande individen inte betalat medlemsavgift när förfallodatum
inträder äger ELSA Sweden och dess företrädare rätt att ta bort medlemmen ur
medlemsregistret. Om medlemmen önskar bli medlem på nytt får hen göra en ny
ansökan.

3. Innehåll av medlemskap
3.1
3.2

Genom medlemskap i en av ELSA Sweden lokalgrupper ges medlemmen tillgång
till det lokala innehåll som aktuell lokalgrupp bestämt.
Utöver vad som stadgas i 3.1. har medlem möjlighet att ansöka om i evenmang
arrangerat av ELSA Sweden och ELSA International förutsatt att dessa riktar sig
till medlemmar.

4. Förlängning av medlemskap
4.1

För förlängning av medlemskap hänvisas till kontaktperson för respektive
lokalgrupp.

5. Upphörande av medlemskap
5.1
5.2

Medlemskapet upphör att gälla när datum för medlemskapets längd som
individen har angivit i medlemskapsformuläret har passerat.
Om den ansökande individen i medlemskapsformuläret uppger ett felaktigt datum
för medlemskapets längd eller den betalade medlemsavgiften inte överensstämmer
med medlemskapstypen äger ELSA Sweden eller dess företrädare rätt att avsluta
medlemskapet utan att individen får inbetalad avgift tillbaka.

5.3

Om medlemmen genom att logga in på sin medlemssida avslutar sitt medlemskap
eller på annat sätt uttrycker att denne önskar att avsluta sitt medlemskap har
ELSA Sweden och dess företrädare en skyldighet att omedelbart ta bort
medlemmen och dess personuppgifter från medlemsregistret.

6. Återbetalning av erlagda avgifter vid förtida upphörande av medlemskap
6.1

Inbetalad avgift för ett medlemskap i en ELSA Sweden lokalgrupp återbetalas inte
om medlemmen önskar att avsluta sitt medlemskap på egen begäran.

7. Medlemsförmåner
7.1

För information om vilka förmåner man som medlem åtnjuter hänvisas till
respektive lokalgrupp man är medlem i.

8. Medlemmens ansvar
8.1
8.2

Den ansökande individen åtar sig i samband med ansökan av medlemskap via
medlemskapsformuläret att betala medlemsavgiften för det sökta medlemskapet.
Medlemmen uppmanas att årligen bekräfta sitt medlemskap via det
aktiveringsmail som skickas ut varje höst. Detta kommer sedan ligga till grund för
ELSA Swedens ansökan om bidrag från Myndigheten för Ungdoms- och
Civilsamhällesfrågor (MUCF) vilket ämnar användas till nytta för lokalgruppernas
medlemmar.

9. Ändring av de allmänna villkoren
9.1

ELSA Sweden äger rätt att ändra dessa allmänna villkor.

10. Information och meddelanden
10.1
10.2
10.3

ELSA Sweden hänvisar i första hand till kontakt med respektive lokalgrupp för
frågor om medlemskap.
ELSA Sweden kommunicerar med medlemmen via den e-post och det
telefonnummer som medlemmen angivit i medlemskapsformuläret.
För kommunikation med ELSA Sweden och dess lokalgrupper uppmanas
medlemmen till att skicka e-post.

11. Hantering av personuppgifter
11.1

11.2

11.3

ELSA Sweden och dess lokalgrupper behandlar personuppgifter om medlemmen
så som namn, personnummer, kön, telefonnummer, e-postadress, bostadsadress
för att kunna identifiera, administrera och kommunicera med medlemmen.
Medlemmens personuppgifter lagras i medlemsregistret i upp till 2 år efter det att
medlemskapet upphört. Detta för att medlemmens uppgifter ska kunna ligga till
grund för den medlemskapsrevision som görs för att ELSA Sweden ska kunna
ansöka om det statliga bidraget från MUCF. Ett bidrag som syftar till utvecklingen
av verksamheten i lokalgrupperna och således till förmån för medlemmarna.
Om medlemmen önskar att avsluta sitt medlemskap i enlighet med punkt 4.3 har
ELSA Sweden och dess företrädare en omedelbar skyldighet att ta bort

11.4
11.5

11.6

11.7

11.8

medlemmen och hens personuppgifter från medlemsregistret, oavsett om
medlemmen ska ligga till grund för revisionen det året.
Medlemmens personuppgifter behandlas i övrigt i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR).
Genom att godkänna de allmänna villkoren samtycker medlemmen till att ELSA
Sweden och dess företrädare får inhämta, behandla och dela personuppgifter till
tredje part i ett syfte som är till fördel för medlemmen.
Medlemmen kan när som helst till ELSA Sweden och dess företrädare anmäla
begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke till behandlingen av
personuppgifter (dock ej retroaktivt).
Medlemmen har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig begäran ställd
till ELSA Sweden eller dess företrädare, få besked om vilka personuppgifter om
medlemmen som ELSA Sweden och dess företrädare behandlar och hur dessa
behandlas.
Medlemmen har rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som ELSA
Sweden behandlar om medlemmen, något som medlemmen också själv kan ändra
genom att logga in på sin medlemssida.

12. Ansvarsfrågor
12.1

ELSA Sweden svarar endast gentemot medlemmen för de skyldigheter som
ELSA Sweden genom detta avtal åtar sig.

