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NÄTVERKSAVTAL – LOKAL GRUPP

Mellan stiftelsen nattvandring.nu (802425-9551) (”stiftelsen”), och utsedd kontaktperson för lokal nattvandringsgrupp (”nattvandrargruppen”) enligt nedan, har idag träffats följande nätverksavtal.
Gruppens/föreningens namn

Ev. organisationsnummer

Kommun

Län

BAKGRUND
Stiftelsen nattvandring.nu har som mål att vara den centrala och mest respekterade organisationen för ett ökat vuxenengagemang och nattvandring
(vuxenvandring). Som grund för verksamheten inom stiftelsen nattvandring.nu såväl som inom de lokala nattvandrargrupperna skall en värdig och
jämställd människosyn ligga, oavsett hudfärg, kön, religion, sexuell läggning, etnisk- och/eller kulturell bakgrund.
1 KONTAKTPERSON

Det åligger avtalstecknare (kontaktperson för nattvandrargruppen) att
ansvara för:
Av Stiftelsen utlånade reflexvästar (ev. jacka/fleece) samt övrigt material
(”Materialet”) (ej ekonomiskt ansvar).
Att någon i gruppen läser och administrerar den mail som tillhandahålls
av nattvandring.nu.
Att vid utnämning och byte av kontaktperson informera stiftelsen om
valet och bytet samt delge ny kontaktperson all information. Blankett
(Byte av kontaktperson) undertecknad av både frånträdande och
tillträdande kontaktperson insändes utan dröjsmål till stiftelsen.
Tillse att nattvandringsgruppen följer detta avtal och svensk lag samt
stiftelsens regelverk och den vid var tid angivna kontaktpersonen ikläder
de rättigheter och skyldigheter som följer av detta avtal.

Fokus, gruppavtal 53000, nattvandring.nu). Nattvandringsgrupp är
skyldig (försäkringsvillkor) att föra digital loggbok enligt anvisningar. Vid
ev. personskada (fysiskt/psykiskt) skall stiftelsens kansli omgående
kontaktas. Försäkringen gäller till, under och från nattvandring.
Försäkringen gäller INTE för skada på bilar, cyklar, mopeder, mc med
mera som kan användas i samband med nattvandring.
Vid allvarlig händelse (akut) skall stiftelsen omgående kontaktas enligt
särskild rutin (se broschyren VÄLKOMNA TILL OSS).

2 JACKOR/VÄSTAR/MATERIAL

Nattvandringsgruppen får ej teckna avtal eller ingå överenskommelser
med lokala partners inom samma/liknande/konkurrerande affärsområden som stiftelsens centrala partners, om inte annat överenskommes med stiftelsen. Inga varumärken får placeras på kläder ägda av
stiftelsen.

Materialet beställs av stiftelsen efter avtalets tecknande. Materialet ägs
av stiftelsen och är till låns så länge gällande avtal finns.
Utlånade klädesplagg är inte personliga utan skall kunna nyttjas av de
som nattvandrar inom lokala gruppen. Materialet får inte förvaras i privat
bostad, hos enskild nattvandrare, utan särskild överenskommelse med
stiftelsen. Materialet skall vi uppsägning av gällande avtal eller på
anmodan av stiftelsen, utan dröjsmål, återsändas enligt av stiftelsen eller
dess ombud översänd instruktion. Stiftelsen ska i förekommande fall stå
för fraktkostnad. Kontaktperson eller av denne utsedd person förpackar
allt material enligt anvisning och samtliga kläder skall vara tvättade.

3 MENTOR
Varje lokal nattvandringsgrupp erhåller också en regional mentor från
stiftelsens styrgrupp. Mentor utses av stiftelsens kansli och kontaktuppgifter översänds i broschyren ”Välkomna till oss” till resp. grupp.

4 E-POST

Nattvandringsgruppen erhåller en egen e-postadress under domänen
@nattvandring.nu. Denna är gruppens mailadress och den ska användas
i alla sammanhang som rör verksamheten, inkl. all kontakt med stiftelsen.
Stiftelsen sänder endast information och material till gruppens
nattvandringsmail. Om grupp är innehavare av redan etablerad
mailadress får denna användas, dock måste gruppens @nattvandring.nu
mail kontrolleras kontinuerligt.

5 FÖRSÄKRING
Nattvandringsgruppen ingår i den OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING som
stiftelsen tecknat med Skandia (Idéer för Livet – Olycksfalls-försäkring

5 VARUMÄRKET

Användande av stiftelsens varumärke får och ska ske enligt de riktlinjer
som Stiftelsen tillhandahåller. Kontakta stiftelsens kansli.

6 PARTNERS

7 ÖVERLÅTELSE
Nattvandringsgrupp får ej överlåta sina rättigheter eller skyldigheter
enligt detta avtal (gäller ej vid byte av kontaktperson) till annan, utan
stiftelsens skriftliga tillstånd. Stiftelsen har rätt att överlåta detta avtal
under pågående avtalsperiod till annan juridisk person utan föregående
information.

8 AVSTÄNGNING/UPPSÄGNING

Avtalet löper från och med båda parters undertecknande, tills vidare,
utan särskild uppsägningstid. Stiftelsen har rätt att med omedelbar
verkan stänga nattvandrargrupp eller avstänga enskild nattvandrare
om så finnes påkallat. Stiftelsen har ingen skyldighet att redogöra för,
lämna ut uppgiftslämnare, eller på annat sätt motivera ett sådant
beslut.
Uppsägning av detta avtal kan ske med omedelbar verkan om:
Nattvandringsgrupp eller enskild person med anknytning till gruppen
handlar i strid med vad som anses vara vedertagna normer, och/eller
agerar tvivelaktigt ur ett etiskt perspektiv, bryter mot svensk lag, eller
om det framkommer att myndigheter, kommun, eller annan
verksamhet avbryter ev. samverkan med Nattvandringsgrupp. Vid
uppsägning av detta avtal ska materialet återsändas i enlighet med vad
som angives i punkt 2.
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9 REGISTERHANTERING

Namn och kontaktuppgifter kan registreras i databasregister internt
inom stiftelsen. Registrerade uppgifter innehåller inte personnummer.
Register och uppgifter hanteras och förvaras enligt EU-direktiv, Allmän
dataskyddsförordning (ersatt PUL2018) vilket gäller hantering av
personuppgifter i register.
Inga personuppgifter säljs eller på annat sätt förmedlas till tredje par
som så ej överenskommits enligt detta avtal.
Personnummer eller organisationsnummer finns endast i detta avtal,
vilket i original förvars i låst utrymme i av väktare bevakade lokaler
(dygnet runt) på adress: Linhagensgatan 86, (Skandia-huset/stiftelsens
kansli).
Om nattvandrargrupp så begär och önskar ska undertecknad kopia på
detta avtal sändas med post eller mail till föreningens kontaktperson.
ÖVRIG INFO OM GDPR
Den 25 maj 2018 ersatter Personuppgiftslagen (PUL) med EU:s
Dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation).
Syftet med förordningen är att stärka skyddet av personer vid behandling
av deras personuppgifter.
Stiftelsen nattvandring.nu (802425-9551) har alltid och kommer alltid att
behandla och hantera personuppgifter på ett betryggande sätt. Vi
använder bara dina uppgifter föra att kunna fullfölja våra åtaganden
gentemot dig/er inom vår verksamhet. Endast uppgifter som namn och
telefon kan lämnas ut till exempelvis polis, kommun, annan myndighet.
Vid mediakontakter lämnas uppgift ut endast om du själv valt att tillåta
detta.
Har du begärt ”ej delning” eller att du har ”skyddade uppgifter kommer
uppgifter inte lämnas. I dessa fall lämnar vi information till dig vem som
sökt dig och vill komma i kontakt.
Om registeruppgifter hanteras av tredje part för stiftelsens räkning, har
stiftelsen ansvar för att leverantören lyder under och följer GDPR samt att
vi ansvarar för att uppgifter inte lämnas ut, säljs eller förmedlas till annan
part.
Stiftelsen nattvandring.nu lyder under GDPR och vi följer de regelverk
som gäller. Önskar du besked om vilka uppgifter vi hanterar och
registrerar, kontakta oss via info@nattvandring.nu
I all kontakt med oss, gällande GDPR-frågor ber vi dig att ange:
Fullständigt namn
Fullständig postadress
Telefonnummer
Lokal nattvandringsgrupp
Du är alltid välkommen att ta kontakt med stiftelsen vi mail, post eller
telefon.
Stiftelsen nattvandring.nu, c/o Skandia, 106 55 Stockholm
Telefon 08-50 66 55 80
info@nattvandring.nu

Stiftelsen nattvandring.nu

Fyll i nedanstående uppgifter (TEXTA TYDLIGT)
Datum

Kontaktperson

Fullständigt personnummer kontaktperson

Privat e-postadress

Postadress

Postnummer

Postort

Telefon dagtid

Telefon kvällstid

Namnteckning kontaktperson

Namnförtydligande

Underskrift stiftelsen nattvandring.nu

Namnförtydligande

Mina uppgifter får delas enl. GDPR-info

Janne Lundholm, verksamhetschef
Hans G Svensson, styrelseordförande

Mina uppgifter får EJ DELAS

Jag har skyddade personuppgifter

KRYSSA I RUTAN
för det alternativ
som gäller

