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MEDLEMSVILLKOR – MEDLEMSKAP I KONSTFÖRENINGEN WESTMANNIA
Följande villkor gäller mellan Konstföreningen Westmannia (nedan kallad Föreningen) och den
fysiska person som registrerar medlemskap i Föreningen (nedan kallad Medlemmen).

Allmän information
Till medlem i Föreningen kan antas anställd i Region Västmanland och/eller myndig person fast
bosatt inom Västmanlands län. Genom att registrera dig som medlem i Föreningen godkänner du
Föreningens fullständiga medlemsvillkor och du bör läsa igenom dessa innan du börjar använda
tjänsterna och tar del av de förmåner samt den informationen som blir tillgänglig genom
medlemskapet i Föreningen. Observera att villkoren kan komma att ändras och nya läggas till.
Ändringar och tillägg meddelas på Föreningens webbplats www.westmanniakonst.se.
Genom att registrera dig som medlem godkänner du också att prenumerera på Föreningens
nyhetsbrev via e-post. I dessa nyhetsbrev informerar Föreningen om kommande händelser och
påminner om när det är dags att betala medlemsavgiften.
Förutom vad som anges i dessa medlemsvillkor kan ytterligare villkor och bestämmelser komma att
gälla för olika tjänster (användarvillkor m.m.). Medlemmen förbinder sig att uppmärksamma samt
iaktta sådana villkor och bestämmelser. Brott mot särskilda villkor och bestämmelser för viss tjänst
skall även anses utgöra brott mot medlemsvillkoren.

Behandling av personuppgifter (GDPR)
Föreningen tillämpar dataskyddsförordningen (GDPR) och värnar om den personliga integriteten.
Uppgifter som lämnas till Föreningen vid registreringen används för administration och för att kunna
upprätthålla en hög service till Föreningens medlemmar. Informationen du lämnar till oss kommer
endast att användas av Föreningen. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utan din
tillåtelse om inte gällande lagstiftning kräver att vi gör så. Följande information om Medlemmen
lagras av Föreningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Mobilnummer (frivilligt)
Gatuadress, Postnr, Ort
Arbetsplats
Registreringsdatum
Senast betalda medlemsavgift
Eventuell vinst i konstutlottning

Föreningen lagrar inte informationen längre än vad som är nödvändigt av administrativa skäl.
Därefter raderas informationen från våra system. När en medlem utträder eller utesluts ur
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föreningen raderas all information om Medlemmen omgående (se även Giltighetstid och
uppsägning).
Om du har frågor om Föreningens behandling av personuppgifter eller om du önskar utdrag av dina
personuppgifter, kontakta Pär Hedberg, admin@westmanniakonst.se.

Medlemsavgift och betalningsvillkor
För att erhålla rösträtt vid årsmöte måste medlemsavgiften vara erlagd senast den 31 mars
innevarande år. För 2018 är medlemsavgiften 300 kronor och betalas in på PlusGiro 572147-7.
Medlem som inte erlagt medlemsavgift senast på utsatt datum kommer att kvarstå som vilande
medlem, men har inte rätt att delta i utlottningar och har inte rösträtt på årsmöte.
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Medlemmens ansvar
Medlemmen ansvarar för att inte utnyttja Föreningen i syfte att sprida data, information eller länkar
till andra webbplatser som är olagliga, strider mot Föreningen villkor eller regler eller annars kan
anses stötande eller på annat sätt vara olämpliga.
Nyttjandet av Föreningens tjänster får inte ske i kommersiellt syfte och det material som sprids av
medlemmen får därmed inte bestå av reklam för företag, organisationer, varumärken, produkter
eller tjänster.

Ansvarsbegränsning
Föreningen strävar efter att så långt som möjligt tillse att de uppgifter samt den information som
publiceras eller de tjänster som erbjuds via Föreningen är korrekta, men lämnar inte någon garanti
eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt.
Medlemmen har inte rätt att gentemot Föreningen göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på
ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifter från Föreningen
eller på Föreningens webbplats eller på andra webbplatser som Föreningen upprättat länkar till.

Giltighetstid och uppsägning
Medlemskapet gäller tillsvidare. Medlemmen kan säga upp sitt medlemskap momentant genom att
avregistrera sig på hemsidan (under Mitt konto -> Radera konto) eller via mail till
admin@westmanniakonst.se. Därmed avsäger sig Medlemmen samtliga medlemsförmåner
omedelbart, även om medlemsavgift erlagts för innevarande år. All lagrad information om
Medlemmen raderas permanent. Om avregistrering gjorts av misstag, kontakta Pär Hedberg,
admin@westmanniakonst.se.
Medlem som missbrukar eller som på annat sätt bryter mot medlemsvillkoren kan uteslutas med
omedelbar verkan. Föreningen äger rätt om skäligt att yrka på skadestånd på grund av medlemmens
missbruk eller Medlemmens agerande i strid med medlemsvillkoren.
Medlem som utträder eller som utesluts ur Föreningen har inte rätt att återfå något av vad denne
har betalat till Föreningen.

Överlåtelse
Ett medlemskap är personligt och kan inte överlåtas till tredje part.

