ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I SWEDTRAIN
Application for membership in SWEDTRAIN

Företagets namn
Company name

Org nr
VAT nr

Postadress
Postal address

Faktureringsadress
(om annan än ovan)
Billing address

Besöksadress
Visiting address

Telefon

Telephone no

Hemsida

Web address

Omsättning (msek)

Antal anställda

Annual turnover

No empolyees

Kontaktperson 1

Kontaktperson 2

E-post

E-post

Direkttel

Direkttel

Contact person(s)
E-mail

Direct no

Skäl till intresse för
medlemskap
Reason for interest of
membership

Förslag till
verksamhet, projekt
Suggestions of
projects, activities

Övriga frågor och
synpunkter
Other questions

Contact person(s)
E-mail

Direct no

Genom att skriva under godkänner jag att namn och befattning registreras enligt Teknikföretagens PUL policy.
Företaget åtager sig att inom ramen för medlemskapet följa gällande Code of Conduct från
Teknikföretagens Branschgrupper AB (TEBAB).

Underskrift
Signing

Ort
Namn

Signature

Datum
(Jag har läst och förstått SWEDTRAINs stadgar samt att vårt företag
uppfyller kriterierna för medlemskap)
(I have read and understood the statues of SWEDTRAIN and our
company is fulfilling the criteria for membership as well )

Namnförtydligande
Name in clear print

Befattning
Title

Ansökan skickas till:
Send to:

swedtrain@tebab.com
eller
SWEDTRAIN
TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB
Box 5510, 114 85 STOCKHOLM

Om personuppgifter och PUL - Så använder vi dina personuppgifter - Personuppgiftslagen, PUL
Lagen syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter
behandlas. Vi vill med denna text informera dig om Teknikföretagens behandling av personuppgifterna.
Personuppgifterna som du lämnar i anmälan kommer att registreras och
användas för kursadministration såsom bekräftelse, kallelse, fakturering med mera. Personuppgifterna kommer
dessutom att finnas i våra datorsystem för att du ska kunna få information om nya och liknande kurser.
Personuppgifterna kommer inte att samköras med andra register. Uppgifterna kommer inte att kunna
användas av andra än dotterföretag till Teknikföretagen eller Teknikföretagen Service AB samt Svenskt
Näringsliv och dess medlemsorganisationer.
Du kan skriftligen anmäla om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direkt
marknadsföring.
Anmälan skickas till:
Teknikföretagens Service AB
Att: PUL-ansvarig
Box 5510
114 85 Stockholm

