
Medlemsuppgifter för fastighet inom Dalnet Ek. förening 

För att kunna hantera administrationen av föreningen behöver vi ha in nedanstående 
uppgifter för alla fastigheter som vill vara med, allt enligt personuppgiftslagen, PUL. 

Dessa uppgifter kommer senare att användas bland annat för att underlätta för ett uppdaterat 
medlemsregister, kontraktsskrivningen etc.  

Var vänlig texta! 

Datum (ÅÅMMDD) : …………………………………. 

Fastighetsbeteckning (ex Stommen 1:4) : …………………………………………………………        …… : …….. 

Typ av fastighet (fast boende, fritid, juridisk person, arrende etc.): 

………………………………………………………………………………………………………........................................... 

(Om arrende eller juridisk person) Arrendator, Företag: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fastighetsadress: ……………………………………………………………………………………………………….............. 

postnr: ………………………….. postort: MELLERUD 

Ägare (1): ……………………………………………………………. andel:…………… p.nr:………………................... 

Ägare (2): ……………………………………………………………. andel:…………… p.nr:………………................... 

Ägare (3): ……………………………………………………………. andel:…………… p.nr:………………................... 

Ägare (4): ……………………………………………………………. andel:…………… p.nr:………………................... 

Boende på fastigheten över 18 år (kontaktuppgifter): 

1) ……………………………………………………………  2) ……………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………  4) ……………………………………………………………………………. 

4) ……………………………………………………………  6)  …………………………………………………………………………… 

Av Er vald kontaktperson/er för fastighet: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Telefonnummer: 0……….-…………………………………… Mobilnummer: 07…………-…………………………. 

Mailadress (viktigt): …………………………………………………………………@………………………………………... 

Faktureringsadress: Fakturamottagare Namn: .…………………………………………………………………...... 

Fakturaadress Gata: …………………………………………………………………................................................ 

Postnr: ………………………….. Postort: …………………………………………………………………… 

Obs! Nästa sida ska också undertecknas! 
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Blanketten skickas till:
Dalnet Ek. förening, c/o E.Hjalmarsson, Bredgården Bergen 2, 464 93 MELLERUD 



Medlemsuppgifter för fastighet inom Dalnet Ek. förening 

Samtycke enligt personuppgiftslagen (PUL)  
(hämtat från: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/samtycke/#strunta ) 

Ideella organisationer 
Ideella organisationer kan behandla känsliga personuppgifter utan samtycke men det gäller bara inom 
ramen för sin verksamhet. Om organisationen vill behandla uppgifter i en annan verksamhet eller om 
uppgifterna ska lämnas ut till tredje man, måste därför ett uttryckligt samtycke inhämtas från de 
registrerade för att behandlingen ska vara laglig.  

(DalNets anm.: Tredje man kan vara grävare, Internetleverantör, ekonomihandläggare etc.) 

DalNet Ek. Förening
c/o E.Hjalmarsson

Bredgården Bergen 2 
464 93 MELLERUD 
org.nr. 769625-8685 

Dalnet Ek. Förening skulle vilja att Du/Ni lämnar vissa uppgifter om Dig/Er själv till föreningen. 

Dalnet Ek. Förening skulle vilja behandla personuppgifter om Dig/Er för ett medlemsregister som kommer att 
användas för administration, under projekteringen av fibernätverket till uppgifter som krävs för tredje man 
(gävare, Internetleverantör etc.) och senare vid förvaltning av föreningen och service för våra medlemmar. 

De uppgifter vi avser att administrera är de som finns efterfrågade på föregående sida. 

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss (Denna mening ska anges enl. PUL  ).  
Alla lämnade uppgifter (föregående sida) kommer att administreras av oss inom DalNet Ek. 
förening för att kunna genomföra projektet och för att kunna ge bästa service till våra medlemmar. 
Under projekttiden kommer kontaktuppgifter lämnas till beslutad projektör, grävare, etc., och 
senare till vald Internetleverantör. Även fakturering kan komma läggas ut på tredje man.  

Du/Ni har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt 
undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi 
behandlar dessa. Du/Ni har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om 
personuppgifter som vi behandlar om Dig/Er. 

Jag/Vi samtycker till att DalNet Ek.Förening behandlar personuppgifter om Mig/Oss och vår fastighet i enlighet 
med ovanstående. 

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

......................................................................................................................................................................
Underskrift, (Alla som nämnts vid Namn) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2(2) 
Blanketten skickas till:
Dalnet Ek. förening, c/o E.Hjalmarsson, Bredgården Bergen 2, 464 93 MELLERUD 
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