
Fondens ändamål är att utdela understöd till änkor efter sjökaptener och styr-
män, som är i behov därav och vars män varit medlemmar av föreningen. För att 
kunna komma i fråga till utdelning fordras att vederbörande ansökt därom eller 
det på annat sätt kommit till styrelsens kännedom att behov föreligger. Behovet 
skall, om så påfordras av förvaltarna, styrkas genom intyg av trovärdig person.

Till Styrelsen för Margareta och Rickard Zedelers fond
c/o Sjöbefälsföreningen-Offentliganställda
Box 4040, 128 04 Bagarmossen

Som representant för (organisation eller liknande) ______________________________________________________________

Rekommenderar jag att ____________________________________ blir ihågkommen med bidrag ur denna fond.

För- och efternamn ________________________________________________________________________________________

Adress __________________________________________________________________________________________________

Personnummer ___________________________________________________________________________________________

Anhörig till f. d. medlemmen i föreningen_______________________________________________________________________

F. d. medlemmens födelsedatum                             ___________________
          åå         mm       dd

Behörighet i handelsflottan   qSjökapten	 	qStyrman			qVet ej

Rederier där medlemmen haft sin anställning:

________________________________________________________________________________________________________
Övriga upplysningar:

________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare upplysningar refereras till:

Befattning inom organisatioen_______________________________________________________________________________

Namn___________________________________________________________________________________________________

Adress_____________________________________________________________ Tel __________________________________

__________________________________________________ den __________________________________________________

                                                       

__________________________________________________        __________________________________________________
Underskrift             Namnförtydligande

Margareta och Rickard Zedelers fond

Sjöbefälsföreningen är ansvarig för behandlingen av de uppgifter som lämnas i denna ansökan. Sjöbefälsföreningen kommer att använda sig av denna information 
för att kunna fullgöra uppgiften att tillvarata dina intressen rörande anställnings- och avlöningsvillkor, arbetsrätten och de övriga skyldigheter som enligt stadgarna 
åvilar Sjöbefälsföreningen gentemot dig som medlem. För de angivna ändamålen kan uppgifter även komma att lämnas till annan för behandling, såsom till exempel 
vid administration av arbetsmarknadsförsäkringar mm. Den rättsliga grunden härför är artikel 6.1b i dataskyddsförordningen. I de fall laglig skyldighet därtill förelig-
ger, kan uppgifter komma att lämnas till exempelvis skattemyndigheter. Den rättsliga grunden härför är artikel 6.1c i dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter 
kan även komma att användas av Sjöbefälsföreningen för att framställa lönestatistik för dess medlemmar. Den rättsliga grunden härför är artikel 6.1e dataskydds-
förordningen. Sjöbefälsföreningen kommer att gallra dina personuppgifter löpande, men kan komma att bevara dina uppgifter under tiden som den allmänna 
preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen (1981:130) löper för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk även om du begärt utträde ur 
föreningen och avtalsförhållande mellan dig och Sjöbefälsföreningen upplösts. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller 
begränsning av behandling som rör dig. Du har vidare rätt att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet. Sjöbefälsföreningen vill också upplysa dig om din 
rätt att inge klagomål till Datainspektionen rörande Sjöbefälsföreningens behandling av dina personuppgifter. Sjöbefälsföreningen är angelägen om att de person-
uppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga service är det därför av vikt 
att du meddelar Sjöbefälsföreningen om eventuella förändringar. Vår policy för hantering av personuppgifter hittar du på: http://www.sjobefalsforeningen.se/gdpr
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