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SAMTYKKEERKLÆRING OG MEDLEMSVILKÅR 

SAMTYKKEERKLÆRING 

Jeg samtykker til at mine personopplysninger kan behandles som beskrevet i nedenstående oversikt. 

Personopplysninger som behandles: 

• Medlemsnummer 

• Navn og adresse 

• Mobiltelefonnummer 

• E-postadresse 

• Fødselsdato 

• Innmeldingsdato 

• Eventuell utmeldingsdato hvis medlemskapet 
er avsluttet 

• Eventuell familietilknytning til andre 
medlemmer 

• Utsendte fakturaer og betalingstransaksjoner 

• Logging av endringer i personopplysninger 

Behandling som omfattes: 

• Registrering 

• Organisering 

• Lagring 

• Utsending av e-post og SMS 

• Eventuelt utsendelse av medlemsblad 

Behandlingen vil bare foretas med formål om å ivareta mine behov som medlem. Jeg er kjent med at det er frivillig å 

samtykke, og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake. 

MEDLEMSVILKÅR Generelle medlemsvilkår: https://www.trondheimbtk.no/medlemsvilkar 

Klubbens generelle medlemsvilkår følger av klubbens lover, dog presiseres følgende: 

• Medlemmet forplikter seg til å følge de regler som til enhver tid gjelder for oppførsel, trening og bruk av 

treningshallen. 

• Mobbing, usportslig opptreden og alvorlige brudd på klubbens lover og regler kan medføre utvisning fra 

klubben. 

• Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt i helger og på helligdager samt ha innskrenket tilbud i 

ferier. 

• Klubben forbeholder seg retten til endring av åpnings- og treningstider. 

Følgende presiseres for økonomiske forpliktelser: 

• Treningsavgift skal betales med AvtaleGiro. 

• Medlemskontingent og treningsavgifter refunderes ikke. 

• Alle medlemmer som ønsker å benytte hallen for trening; både organisert eller egenorganisert trening skal 

betale månedlig treningsavgift med AvtaleGiro. 

• Medlemskapet (med tilhørende treningsavgift) løper uavbrutt frem til oppsigelse. 

• Medlemskapet med AvtaleGiro-trekk har 6 måneders bindingstid. For å avslutte medlemskapet og det 

månedlige trekket ved bindingstidens utløp må oppsigelse mottas senest den 15. i den siste måneden av 

bindingstiden. 

• Etter bindingstidens utløp er oppsigelsestiden for AvtaleGiro-avtalen 2 måneder fra den 1. i påfølgende 

måned etter mottatt oppsigelse. 

Jeg er kjent med klubbens lover og regler inkludert de økonomiske forpliktelsene og bekrefter at jeg skal etterleve 

disse.  

https://www.trondheimbtk.no/medlemsvilkar

