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MedleMskap i TransporTs a-kassa
Villkor för medlemskap
Du kan bli medlem hos oss om du arbetar, eller om ditt senaste arbete var inom
Transports verksamhetsområde.
Fyll i och skicka in din ansökan så fort som möjligt. Observera att du kan bli
medlem tidigast från den första i den månad som ansökan inkommit till kassan.
Det är viktigt att de uppgifter du lämnar på ansökan är korrekta.
Transports verksamhetsområde är anställda i Sverige inom privata åkeri- och
transport-sektorerna, taxi, bensin, olja och bränsle, godsterminaler, stuveri,
tidningsdistributörer, bevakning, gummiverkstäder, bärgning, miljöarbetare m.fl.
För medlemskap i förbundet läs mer på www.transport.se
Övergång från annan a-kassa
Du kan bara vara medlem i en a-kassa i taget. Om du är medlem i en annan
a-kassa måste du begära utträde från den tidigare a-kassan. Det är viktigt att du
inte får glapp i din medlemstid. Du får tillgodoräkna dig tidigare medlemskap om
bytet sker utan glapp i medlemstiden.
Du kan få hjälp med att begära utträde
Vill du ha hjälp med övergången kryssar du i rutan ”Jag vill ha hjälp att byta
a-kassa” på på medlemsansökan. Då ger du oss fullmakt att begära utträde ur
din nuvarande a-kassa.
Begär utträde själv
Kontakta din nuvarande a-kassa och begär utträde. När ditt medlemskap är
avslutat hämtar vi uppgifterna elektroniskt från din tidigare a-kassa.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften kan betalas via e-faktura, autogiro eller inbetalningskort.
Avgiften ska betalas varje månad och vid tre obetalda avgifter avslutas ditt
medlemskap på grund av bristande betalning.
Även om ditt medlemskap upphör ska avgiften betalas för hela medlemstiden.
Har du frågor om medlemskap kontakta oss på telefon 0771-40 30 01.
VÄLKOMMEN som medlem!
Information om arbetslöshetsförsäkringen finner du på
www.transportsakassa.se
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Anställd fr.o.m

Jag vill ha hjälp att byta a-kassa			

Jag begär utträde själv

Jag ger Transportarbetarnas arbetslöshetskassa fullmakt att begära utträde ur min nuvarande a-kassa. Jag ansöker
om medlemskap i Transportarbetarnas arbetslöshetskassa a-kassa i direkt anslutning till att mitt tidigare
medlemskap upphör. Denna fullmakt upphör att gälla i samband med att beslut om utträde meddelats av min
nuvarande a-kassa.
Jag godkänner att Transports a-kassa får ta ut en påminnelseavgift vid betalningspåminnelse.
Jag har tagit del av informationen på denna blankett och försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga.
Jag förbinder mig att meddela a-kassan om ändrade förhållanden.
Försäkran och underskrift

Version 2

Datum

Underskrift

Vem som har rätt till medlemskap i en a-kassa framgår av 34 § lagen om arbetslöshetskassor. Den som lämnar oriktig eller vilseledande uppgift om något förhållande av betydelse för hans eller hennes rätt till medlemskap kan komma att uteslutas ur kassan.

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Vad vi använder dina personuppgifter till
Ändamålet med vår behandling av personuppgifterna är i första hand att vi ska kunna behandla din
ansökan, administrera ditt medlemskap samt utreda din rätt till ersättning och att betala ut
arbetslöshetsersättning. De huvudsakliga kategorier av personuppgifter som vi behandlar gällande dig är
personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter. Vi använder inte dina personuppgifter till något
annat ändamål.
Hur vår behandling av personuppgifter är laglig
I de allra flesta fall är det just detta avtal med dig som medlem som gör att behandlingen av dina
personuppgifter är laglig. Det finns också så kallade rättsliga förpliktelser som gör behandlingen laglig, till
exempel förpliktelser som följer av annan lagstiftning som Skattelagen och Bokföringslagen.
Till vem vi lämnar ut dina personuppgifter
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter för att vi ska kunna administrera din
ersättning, till våra leverantörer och deras underleverantörer i det fall de behandlar dina uppgifter för vår
räkning.
Hur länge vi sparar personuppgifter
Dina personuppgifter lagras hos oss så länge du är medlem. Efter att ditt medlemskap är avslutat behåller vi
vissa uppgifter i upp till 10 år för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot andra myndigheter som t.ex.
Pensionsmyndigheten och Skatteverket.
Uppgifter vi hämtar om dig från andra källor än dig själv
Vi kontrollerar dina namn- och adressuppgifter mot Skatteverkets folkbokföringsregister så att dina avier
skickas rätt. När det är nödvändigt för bedömningen av din rätt till ersättning hämtar a-kassan in uppgifter från
andra myndigheter och organisationer som Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, tidigare a-kassor där
du varit medlem, med flera. En fullständig lista finns på www.transportsakassa.se/integritet/gdpr
Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall få
behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Du har också rätt att klaga på/invända mot behandlingen. Du
har rätt att få dina uppgifter flyttade till en annan a-kassa om du byter. Läs mer på
www.transportsakassa.se/integritet/gdpr
Dina personuppgifter stannar inom EU/EES-området
Dina personuppgifter överförs inte till något land utanför EU/EES-området.
Vem som har ansvaret och vart du kan vända dig
Transports a-kassa är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.
Behöver du komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud så kan du göra det via e-post till gdpr@transport.se,
genom att skicka ett brev till: Dataskyddsombudet, Svenska Transportarbetareförbundet, Box 714, 101 33
STOCKHOLM eller genom att ringa till förbundet på telefonnummer 010-480 30 00.
Anmälan av överträdelse (klagomål)
Om du anser att dina data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan
också lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten IMY).
Måste jag lämna alla personuppgifter?
Det är inte lagstadgat. Dock krävs alla uppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig
enligt detta avtal.

