
 

 

Enskede-Årsta-Vantörs 
stadsdelsförvaltning 
Administrativa avdelningen 
 
Slakthusplan 8A 
Box 81 
121 22 Johanneshov 
Växel 08-508 14 000 
eav@stockholm.se 
start.stockholm 
 

 
 

 
 
 

Enskede-Årsta-Vantörs 
stadsdelsförvaltning 
Administrativa avdelningen 

Anmälan till föreningsregister 
Dnr EÅV 2022/170 

2022-06-03 
  
 

Sida 1 (2)  
 

Anmälan till föreningsregister 

Föreningsuppgifter 
Föreningens namn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisationsnummer 

Adress 

Postadress 

Postnummer 

E-postadress 

Telefonnummer 

Hemsida 

Eventuell 
riksorganisation 

Organisationsnummer
till eventuell 
huvudorganisation 

 

PG/BG till föreningen 

Uppgifter till kontaktperson 
För och efternamn  

 

 

Telefonnummer 

E-postadress 

Medlemsinformation 
Uppge antalet medlemmar i de olika kategorierna. 
 0-19 år 20-64 år 65+ år 

Kvinnor/flickor  

  

 

 

  

  

Män/pojkar 

 
  

 
 

  
  
   

    
    

  
 

 
 

Annat 
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Information om behandling av personuppgifter 
vid anmälan till Enskede-Årsta-Vantörs 
stadsdelsnämnds föreningsregister  

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd behöver behandla följande 
personuppgifter om föreningens kontaktpersoner: 

• Namn 
• E-postadress 
• Telefonnummer 

Syftet är att möjliggöra kontakt med lokalt bedriven 
föreningsverksamhet. 

Stadsdelsnämnden följer gällande dataskyddslagstiftning vid all 
behandling av personuppgifter. För att få behandla dina 
personuppgifter måste vi ha ett lagligt skäl, en så kallad rättslig 
grund. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina 
personuppgifter är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att 
sparas i stadsdelsförvaltningens arkiv. 

De personuppgifter stadsdelsnämnden behandlar om dig delas med 
andra bidragsgivande parter, till exempel andra nämnder inom 
staden. Stadsdelsnämnden kan även komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, någon utanför Stockholms stad. 
Det görs om det måste enligt lag. 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd är personuppgiftsansvarig. 
Du kan kontakta oss om du vill: 

• Veta vilka uppgifter vi har om dig 
• Begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig 
• Överföra uppgifter vi behandlar om dig 
• Begära om begränsning av behandlingen av dina uppgifter 
• Invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter 
• Begära att vi raderar dina uppgifter 

Kontaktuppgifter 
Du kontaktar oss enklast på eav@stockholm.se 

Klagomål 
Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du i 
första hand kontakta förvaltningen via kontaktuppgifterna ovan eller 
till Integritetsskyddsmyndigheten. 
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