Förvaltningsutskottet
Ansökan kortaccess
Uppdaterad: 2020-05-13

Ansökan om kortaccess till Medicinska Föreningens lokaler i Solna
och Flemingsberg
Med den här blanketten ansöker du om kortaccess för tillgång till lokalerna i Medicinska Föreningen (MF):s
kårhus på Nobels väg 10, Campus Solna och/eller till Kårridoren på ANA8, Flemingsberg. Din kortaccess
kommer att vara giltig i ett års tid från ansökan – fyll sedan i en ny ansökan.
Du behöver vara MF-medlem
Förnamn och efternamn

Personnummer (Ges ej ut
till tredje part)

Mailadress

Mobilnummer

Tillhör du en sektion/nämnd/kårförening/utskott? I så fall, vilken?

Kårhuset Solna
Kortnummer (För att komma in överallt bör detta vara ett kort med
RFID-funktion, ”blipp”, t.ex. KI-kort: 13 siffror på baksidan)

Välj en fyrsiffrig pinkod

Kårridoren Flemingsberg
Kortnummer (Fungerar endast med KI-kort: 13 siffror på baksidan)

Din fyrsiffriga pinkod är den kod
som du har till ditt KI-kort sedan
tidigare.

Genom att skriva under ansökan intygar jag att jag läst och förstått mina skyldigheter samt:
§1
§2
§3
§4
§5

att jag kommer att följa MF:s alkoholpolicy1 och förbinder mig att inte förtära alkohol köpt någon
annanstans när jag vistas i MF:s lokaler,
att jag tagit del av det systematiska brandskyddsarbetet2 på MF,
att jag är personligen ansvarig för alla personer som jag ger tillgång till MF:s lokaler och för dessa
personers handlingar i lokalerna,
att jag, när jag fått access till lokalerna, är ansvarig för att lämna lokalerna i ett trivsamt och städat skick,
som beskrivet i MF:s allmänna lokalföreskrifter3,
att jag är medveten om att mina personuppgifter sparas i enlighet med Dataskyddsförordningen 2 kap.
artikel 6.1 b. (GDPR).

Datum och ort

Din underskrift

Fylls i av Medicinska Föreningen:
Godkänt datum

Fylls i av Medicinska Föreningen:
Underskrift, för- och efternamn

1Medicinska

Föreningens alkoholpolicy

2Systematiskt

brandskyddsarbete

Medicinska Föreningens allmänna lokalföreskrifter

3

4

Information till personer registrerade i MF Stockholms passersystem

Medicinska Föreningen i Stockholm
Box 250, 171 77 Stockholm
Tel: 08 – 524 830 71
lokaler@medicinskaforeningen.se
www.medicinskaforeningen.se
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