Börssällskapet i Göteborg
Medlem i Börssällskapet – så funkar det
För att ansöka om medlemskap
Den sökande fyller i ansökningsblanketten som finns för nedladdning via
http://www.borssallskapet.se/ansokan/
Ansökan signeras av den sökande samt av befintlig medlem i Sällskapet som rekommenderar den nya medlemmen.
Börssällskapets styrelse behandlar ansökan och medlemmen får därefter besked om sitt medlemskap och,
om ansökan godkänts, sin medlemskapsfaktura.

Ett medlemskap i Börssällskapet är personligt och fakturor från Börssällskapet skickas till medlemmens
folkbokföringsadress.

För att avsluta medlemskap
Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap mailar detta till
borssallskapet@vastsvenskahandelskammaren.se
Medlemmen avregistreras i Börssällskapets register och får därefter en bekräftelse på sitt utträde ur Sällskapet.
Medlemskap kan avslutas löpande under året men skall ske via e-post till ovan angiven mailadress.

Möten och löpande information
Mötesinbjudningar såväl som löpande information som gäller Börssällskapet skickas till medlemmens angivna
mailadress.
Inbjudan till möte skickas till alla aktiva medlemmar och information om hur man anmäler sig samt sista datum
för detta finns i inbjudan. Anmälan till möten är bindande.

Uppdatering av uppgifter i Börssällskapets matrikel
Varje medlem ansvarar själv för att hålla sina uppgifter i Börssällskapets matrikel uppdaterade genom att använda
den inloggningsinformation som skickas ut i samband med att medlemskapet bekräftas. Särskilt viktigt är att korrekt
mailadress finns då det är till den som information och inbjudningar skickas.

Börssällskapets hantering av personuppgifter
Som medlem i Börssällskapet samtycker man i anslutning till medlemsansökan att Börssällskapet sparar personuppgifter för användning i ärenden gällande sällskapet.
Börssällskapet sparar personuppgifter (namn, titel, företag, personnummer, adress, telefon, mail) i sällskapets
medlemsregister och uppgifterna används i web-matrikeln, informationsutskick, mötesinbjudningar, deltagarlistor
från möten samt förmedlas till Berazy AB i samband med fakturering.
Uppgifterna hanteras till och med maj 2018 enligt Personuppgiftslagen (PUL).
Från och med maj 2018 hanteras dina uppgifter enligt den nya GDPR-lagen som träder i kraft den 28 maj 2018.
Det går att när som helst återkalla de inlämnade personuppgifterna, detta innebär också att medlemskapet i
Börssällskapet avslutas.
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