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Medlemsansökan till Kommunals a-kassa
För att bli medlem i Kommunals a-kassa ska du arbeta inom något av våra verksamhetsområden eller ha
gjort det när du senast arbetade. Det innebär en anställning i en kommun, region, kyrka, kommunalt
bolag eller jobb inom naturbruksområdet. Du kan också vara privat eller kooperativt anställd om du
arbetar med samhällsservice, till exempel personliga assistenter eller dagbarnvårdare. Du får inte ha
fyllt 65 år. Du får ett brev som bekräftar när ditt medlemskap i a-kassan börjar.
Jag vill bli medlem från (ÅÅÅÅ-MM) (tidigast från första dagen i
månaden då ansökan inkommit till Kommunals a-kassa)

Om mig
Personnummer

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

C/o-adress

Postadress
E-postadress
Telefon 1

Telefon 2

Anställd av (namn på företag, kommun, landsting, församling t ex)

Jag arbetar som (yrke)

Arbetade du senast i ett annat EU/EES-land eller Schweiz?

Är du medlem i någon annan a-kassa? Skriv i så fall vilken:

Ja

Nej

Skicka in din ansökan så fort som möjligt! Ditt medlemskap kan tidigast räknas från den första dagen
i den månad vi får din ansökan om medlemskap i Kommunals a-kassa.

Underskrift
Datum

Om du har frågor, kontakta oss på 0771 25 80 00.
Skicka blanketten till:
Kommunals a-kassa
FE 51
930 88 Arjeplog

Namnunderskrift

Hur vi behandlar dina personuppgifter
Kommunals a-kassa är personuppgiftsansvarig och det innebär att a-kassan är
ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett riktigt sätt. Vi värnar om din
integritet och att dina personuppgifter skyddas med hög säkerhet. Vi behandlar dina
personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Syftet med att vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna hantera ditt medlemskap samt utreda och betala ut arbetslöshetsersättning. Grunden för behandlingen är i huvudsak
att den är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Uppgifter vi hämtar in och lämnar ut
Exempel på personuppgifter är de du lämnar när du blir medlem (namn, personnummer, adress m.fl.). Vi hämtar också uppgifter från andra, till exempel om du har
avslutat ett medlemskap hos en annan a-kassa hämtar vi uppgifter om ditt medlemskap från din gamla a-kassa. Vi lämnar ut vissa uppgifter till din nya a-kassa om du
väljer att avsluta ditt medlemskap hos oss.
För att hålla dina personuppgifter aktuella uppdateras dina adressuppgifter med
hjälp av SPAR (Statens personadress register).
På begäran av Statistiska centralbyrån har vi en skyldighet att lämna ut uppgifter om
medlemskap. Det gäller också om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring begär det.

Är du medlem i både a-kassan och facket?
Om du är medlem i både Kommunals a-kassa och facket Kommunal betalar du din
medlemsavgift till Kommunal. För att din medlemsavgift ska bli rätt informerar vi
därför Kommunal att du är medlem i a-kassan. Är du bara med i a-kassan betalar du
själv in din avgift till oss.

Dina rättigheter
Vi är måna om att du känner till hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka
rättigheter du har. Du har rätt att få tillgång till dem (ett registerutdrag). Om förutsättningarna är uppfyllda kan du få personuppgifterna rättade eller raderade. I vissa
fall kan du invända mot behandlingen eller begära att behandlingen av uppgifterna
begränsas.
Vi har inte kvar dina personuppgifter längre än vi behöver och vi har regler för hur
länge vi får spara dem. Gallringtider för allmänna handlingar i a-kassans register
framgår av den myndighetsspecifika föreskriften RA-MS 2010:70. När det gäller
uppgifter om medlemskap är utgångspunkten att vi följer principerna i föreskriften
också för dem.
Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här:
https://www.kommunalsakassa.se/om-webbplatsen/personuppgifter-och-dataskydd/
sa-har-hanterar-vi-personuppgifter-for-dig-som-ar-medlem.html

