
Din integritet är en central förtroendefråga för Unionen. Unionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och behandlar dessa i enlighet med 
dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. Det innebär bland annat att behandling bara får ske för vissa uttryckligt angivna ändamål, 
att du som registrerad har ett antal rättigheter samt att Unionen säkerställer skydd för dina personuppgifter. För mer information, gå in på www.unionen.se/personuppgifter.

Kryssa för i tabellen var du är medlem idag och till vilket förbund du önskar bli dubbelansluten. 
Ange till vilket förbund du önskar betala medlemsavgift (detta är inte alltid valbart, se tabell). 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Mer information om vad som gäller för samtycke finner 
du på www.unionen.se/personuppgifter.

ANSÖKAN OM DUBBELANSLUTNING

Bl 8115  21.05

Den här blanketten fyller du i om du är medlem i Unionen och önskar bli dubbelansluten. 
Är du inte medlem i Unionen idag kan du göra ditt inträde på www.unionen.se/bli-medlem.
Fyll sen i denna blankett och skicka den till: Unionen, Blankettskanning, 838 20 Frösön
Alternativt maila din underskrivna blankett till: dubbelanslutning@unionen.se

Glöm inte att du också måste fylla i en inträdesansökan till det andra förbundet och skicka till dem. 

Datum och namnteckning

Tack vare samarbete med andra fackförbund kan Unionen erbjuda dubbelanslutning, dvs. fullvärdigt medlemskap i två fackförbund för reducerad 
avgift. Härmed samtycker jag till att Unionen lämnar ut uppgift om mitt medlemskap i Unionen till till det förbund jag ansöker om dubbelanslutning 
till, i syfte att hantera dubbelanslutning, inbegripet fakturering av medlemsavgift.

Underskrift för samtycke och ansökan om dubbelanslutning

EfternamnFörnamn Personnummer

Postnummer och ortAdress

E-postadress

Jag är medlem i Jag vill bli dubbel-
ansluten till

Jag vill betala medlemsavgiftFörbundFörbundsnr

11 Unionen

12 Svenska Journalistförbundet

22 Fackförbundet Scen & Film

69 Vårdförbundet

73 ST

Avgift betalas alltid till Unionen

Avgift betalas alltid till Unionen

Avgift betalas alltid till Vårdförbundet

till Unionen

till Fackförbundet Scen & Film
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