MEDGIVANDE – PRISTUPNICA
för medlemskap samt betalning av medlemsavgift till Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS)
za članstvo i saglasnost za plaćanje članarine Islamskoj zajednici Bošnjaka u Švedskoj(IZBUŠ)
Härmed medger jag att BIS genom Skatteverket tillsvidare får utta 0,7 procent av min kommunalt
beskattningsbara förvärvsinkomst som avgift för medlemskap i BIS. Efter avdrag i enlighet med BIS:s
Reglemente om medlemskapsavgifter ska återstående medlemsavgift tillfalla min lokala församling.
Ovim putem dajem moju saglasnost Islamskoj zajednici Bošnjaka u Švedskoj da uz pomoć Uprave za
direktno oporezivanje do daljnjeg uzima 0,7 % od mog prihoda koji se oporezuje općinskom taksom
na ime naknade za članstvo u IZBUŠ-u. Nakon što IZBUŠ zadrži dio propisan Pravilnikom o
jedinstvenoj članarini i vjerskim uslugama, želim da ostatak moje članarine pripadne mom džematu:
________________________________
Församlingens namn/Naziv džemata

___________________
Ort/Mjesto

Texta/Piši štampanim slovima
Namn/Ime i prezime:
________________________________________
Personnr./Švedski matični br. ________________________________________
Gatuadress/Ulica i br.
________________________________________
Postnr./Poštanski br.
________ Postadress/Grad___________________
Telefon (inkl. riktnr)
________________________________________
E-post (ej obligatoriskt)
_________________________________________
Jag förbehåller mig rätten att när som helst återkalla detta medgivande. För att återkallelsen ska kunna träda i
kraft nästkommande kalenderår ska det skickas skriftligen till BIS senast den 31 oktober.
Jag godkänner utskick till min E-post från BIS och när jag så önskar kan jag tacka nej till fler utskick.
För att betalning av medlemsavgift ska starta kommande kalenderår måste medgivandet vara insänt senast 31/10.
BIS skickar bekräftelse om registrering till alla nya medlemmar. Om ni inte får bekräftelse kontakta oss.
Zadržavam pravo da prekinem svoje članstvo bilo kada, o čemu ću pismeno obavijestiti IZBUŠ najkasnije do 31.
oktobra tekuće godine ukoliko želim da se članstvo prekine od slijedeće godine.
Slažem se da IZBUŠ šalje poštu na moj E-mail a kada god poželim mogu odbiti daljnje slanje pošte.
Da bi plaćanje članarine počelo od naredne kalendarske godine pristupnica mora biti poslana najkasnije do
31/10. IZBUŠ šalje potvrdu o registraciji pristupnice svim novim članovima. Ukoliko se desi da ne dobijete
potvrdu o registraciji obavezno kontaktirajte Sekretarijat IZBUŠ-a.

___________________
Datum

_________________________________
Underskrift/Svojeručni potpis

Information om behandling av dina personuppgifter
Den rättsliga grunden för behandlingen utgör ert medgivande som ni skrivit under. Efter registrering av era personuppgifter
skickar BIS bekräftelse om registrering till alla nya medlemmar. Om ni inte får bekräftelse kontakta oss.
Behandling av personuppgifter är ett krav som är nödvändigt för att BIS ska kunna tillgodose era rättigheter och kunna utta
medlemsavgift, vilket även förutsätter att BIS delar era personuppgifter till Skatteverket samt till era lokala församlingar.
Personuppgifterna ovan kommer att lagras hos BIS så länge ni är medlemmar. Vid utträde sparas endast nödvändiga
uppgifter i enlighet med Skatteverkets riktlinjer.
BIS:s medlemmar har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av sina personuppgifter. Medlemmarna har även rätt att
begära begränsning eller invända mot personuppgiftsbehandling samt rätt till dataportabilitet. Dessutom, medlemmar har rätt
att klaga hos behörig Dataskyddsmyndighet. Medlem får när som helst återkalla sitt medgivande, utan att detta påverkar
lagligheten av behandlingen av personuppgifterna på grundval av medgivandet, innan återkallandet.
Mer information om hantering av personuppgifter m.m., hittar ni på vår hemsida www.izb.se.

Skicka medgivandet till/Pošalji pristupnicu na adresu: BIS, Åkerssjövägen 10, 461 53 Trollhättan

