
Allmänna villkor för registrering och 

medlemskap 
 

1. Om VTK´s fakturering av medlemskap 

Vid ansökan om medlemskap i VTK betalar medlemmen sin första 

medlemsavgift direkt i samband med registrering, online för att erhålla sitt 

medlemskap.  

 

Därefter löper medlemskap rullande, d v s ett år i taget fr om 1 januari första 

betalning.  

 

Som Volvo anställd medlem dras kommande års medlemsavgift via ett 

löneavdrag på din januari lön. Alla seniormedlemmar mottar en 

betalningsanmodan via e-post ca 1 - 1,5 månad innan sista datum för 

inbetalning av medlemsavgiften. 

Medlemsavgiften är obligatorisk för samliga medlemmar. Önskar du utträde ur 

VTK skall du meddela VTK´s kansli via e-post. Vid urträde skall du som medlem 

uppge ditt personummer, ditt e-mailkonto och fullständigt namn. 

Du ansvarar själv för att din adress korrigeras vid fel eller flytt, så att du kan nås 

av VTK´s försändelser. Om dina kontaktuppgifter är felaktiga kan du själv logga 

in och ändra dina uppgifter via Mina Sidor – Mina uppgifter medlemsregistrets 

självbetjäning. Saknar du loggningsuppgifter eller behöver ändra uppgifter i 

låsta fält, kontakta VTK´s kansli. 

2. Internetregistrering 

VTK erbjuder en endast registrering av medlemskap i klubben via internet.  

Du hittar länk och instruktioner via medlemsinformationen på VTK´s webbplats, 

www.vtk4u.se – Bli medlem.   

Medlemskapet erhålls först efter att första årets medlemsavgift har betalats via 

kort ( Visa eller MasterCard ) samt att betalningen registrerats hos VTK.  

http://www.vtk4u.se/


Ett välkomst meddelande skickas ut till nya medlemmar via e-post.  

3. Personuppgifter 

VTK behandlar uppgifter såsom namn, adressuppgifter, telefonnummer, e-post 

samt betalningsuppgifter. Uppgifterna lagras i ett internt medlemsregister över 

internet. Medlemsregistret underhålls av varje enskild medlem och av personal 

på VTK exp.  

VTK administrerar och hanterar medlemsuppgifter i enlighet med gällande 

lagstiftning som reglerar registerföring av personuppgifter (PUL 1998:204).  

Behandling sker av VTK´s kansli och uppgifterna brukas för stadgeenlig 

verksamhet, tillhandahållande av tjänster så som exempelvis nyhetsbrev, 

administration, fakturering, kundservice, analys, utveckling, information, 

marknadsföring samt för fullgörande av skyldigheter enligt lag, avtal eller 

myndighetsbeslut. 

Dina personuppgifter lagras och används under den tid du har ett aktivt 

medlemskap inom VTK. Vid skriftlig uppsägning av medlemskap tas samliga 

medlemsuppgifter bort ut systemet. Önskas nytt medlemskap behandlas du 

som helt ny medlem och samliga uppgifter måste registreras in på nytt.   

Genom att registrera dig som medlem har du även lämnat samtycke till 

ovanstående behandling av dina uppgifter. 

 

Välkommen som medlem i Volvo Tjänstemanna Klubb  


