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03182 Torrevieja 
info@torreliving.com 

        
PERSONUPPGIFTER 
                    
______________________________             ____________________________ 
För- och efternamn                      För- och efternamn 

ADRESSUPPGIFTER 

Adress i hemlandet                Adress i Spanien 

_________________________________    _____________________________ 
Gata                  Gata 
______________________________________       _________________________________ 
Postnummer och ort                    Postnummer och ort 
_________________   _______________________   ________________________________ 
Hemland                 Telefonnummer                       E-post 
Jag/vi samtycker till att asociación Torreliving sparar och behandlar mina/våra ovan lämnade personuppgifter 
för att kunna fullfölja medlemsskapets syften och ändamål samt för foton som kan komma att förekomma på 
Torrelivings hemsida.  

Torreliving, asociación behöver spara och behandla dina personuppgifter så som ditt namn, adress, e-postadress och 
telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är att kunna redovisa ditt medlemskap i den slutna medlemsföreningen 
och kunna meddela dig om erbjudna tjänster, aktiviteter mm. 
Torreliving tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att 
behandla dina personuppgifter är det avtal som ingås genom din ansökan om medlemskap i föreningen. Ditt samtycke, 
till att även behandla och publicera foton från föreningens sammankomster på föreningens hemsida, lämnas när du 
ansöker om medlemskap i Torreliving. Dina uppgifter kommer att sparas i ett medlemsregister som föreningens styrelse 
förfogar över. Samtycket gäller tills vidare men kan när som helst återkallas av dig och behandling av dina 
personuppgifter kommer då att upphöra och raderas när de inte längre behöver lagras. 
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med medlemmar om detta krävs för att fullfölja gemensamma aktiviteter 
eller tjänster. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så 
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 
Personuppgiftsansvarig är Torreliving, asociación med adress C/Goleta 26: 4-9, 03183 Torrevieja, 
torreliving@gmail.com. Du har rätt att kontakta styrelsen om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, 
för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller 
begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Läs mer om GDPR på www.datainspektionen.se 

___________________________________________                ______________________________________ 
Underskrift 1                    plats och datum                           Underskrift 2                       plats och datum

http://www.datainspektionen.se

