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Den nya EU:s dataskyddförordning ger Lions-klubbens medlem rättigheter, vilka gäller sina egna 
uppgifter. Medlem får ett formulär, vilken innehåller uppgifter som finns i internationellt och inhemsk 
medlemsregistret. Medlem granskar formuläret och korrigerar felaktiga uppgifter, fyller i bristerna och 
om frivilliga uppgifter betecknar uppgifter vilka skall ta bort. Varje medlem bekräftar med sin underskrift 
uppgifter i formuläret och tillhörande användnings- och synlighetsrättigheter. Klubbsekreteraren sparar 
uppgifter till medlemsregistret och klubben arkiverar formulär i låst läge. (Denna del översatt JRy) 

 
 
Rubrik  Nuvarande   Ny 
 
Förnamn  På varje rad finns  _________________________ 
Andra namn nuvarande uppgift i  _________________________ 
Släktnamn  medlemsregistret  _________________________ 
Kön     Kan ej ändras 
Födelsedatum     _________________________ 
Medlemsklass    Kan ej ändras 
Anslutningsdatum till nuvarande klubb  _________________________ 
Första anslutningsdatum   Kan ej ändras 
Näradress     _________________________ 
Postnummer    _________________________ 
Postanstalt     _________________________ 
Land     _________________________ 
Fadder     _________________________ 
 
Familjemedlemmar kopplade till medlemmen 
 
Familjemedlemmens namn och roll (huvudmedlem/familjemedlem) 
  
Frivilliga uppgifter 
 
Rubrik           Avlägsnas Nuvarande  Ny uppgift 
 
Tilltalsnamn             På varje rad finns _________________________ 
Prefix     nuvarande uppgift i _________________________ 
Suffix      medlemsregistret _________________________ 
Maka/make      _________________________ 
Yrke       _________________________ 
 
Arbetsplats       _________________________ 
Telefon till arbetet     _________________________ 
Hemtelefon       _________________________ 
Mobiltelefon      _________________________ 
E-post      _________________________ 
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Medgivanden / Förbud 
 
Lionsförbundet överlåter inte kontaktuppgifter till utomstående i marknadsföringssyfte. 
 
Mina medlemsuppgifter  får publiceras   får inte publiceras  

- Gäller distriktets/förbundets tryckta och elektroniska persondatapublikationer. 
Såvida jag har förtroendeposter inom distriktet/förbundet publiceras namn, telefonnummer och 

lions.fi adress. 
 
Min adress  får publiceras    får inte publiceras (Osoite salainen) 

- Gäller distriktets/förbundets tryckta och elektroniska persondatapublikationer. 

 
Mitt födelseår  får publiceras    får inte publiceras (Syntymävuotta ei julkaista) 

- Gäller tryckt och elektronisk årsbok. 

 
Mina uppgifter  får överlämnas   får inte överlämnas till Lion-magasinens ad säljäre. 
(Markkinointiesto) 

 
Jag har bekantat mig med Finlands Lionsförbund rf:s register- och dataskyddsanvisningar och 
granskat ovanstående uppgifter och gjort nödvändiga ändringar samt antecknat medgivanden 
och förbud. 
 
 
 
 
 
 
Ort och tid    Underskrift 
 
 
____________________________  _______________________ 
    Medlemmens namn 
 
 
 
Detta formulär förvaras i klubbarkivet.  


