
Medlemsansökan 
till Fastigo – Fastighetsbranschens 

arbetsgivarorganisation

Fyll i nedanstående uppgifter, skriv under ansökan och skicka den tillsammans med registeringsbevis till Fastigo via post 
eller e-post. 

FÖRETAGSUPPGIFTER

Fullständigt irmanamn Organisationsnummer

Postadress Telefon, växel eller motsvarande

Postnummer och postort c/o-adress

Besöksadress Hemsida

Fakturaadress  

Digital faktura (e-post eller GLN-nummer)

Ingår i koncern          Ja          Nej          Om ja, vilken

PERSONUPPGIFTER

Verkställande direktör eller ordförande i brf  

E-post Telefon

Kontaktperson m anl av ansökan 

E-post Telefon     

KOLLEKTIVAVTAL OCH FÖRSÄKRINGAR 

Är företaget idag bundet av kollektivavtal med annan arbetsgivarorganisation eller s k hängavtal med facklig organisation? 

      Nej, inget kollektivavtal inns. Ja, kollektivavtal inns med 

      Nej, inget hängavtal inns. Ja, hängavtal inns med

Pensionsåtagande inns sedan tidigare genom:    

Av medlemskap i Fastigo följer skyldighet enligt kollektivavtal att teckna viss tjänstepension samt att försäkra de anställda.



PERSONALUPPGIFTER

Antal tjänstemän   Årslönesumma exkl VDs lön, tkr

Antal kollektivanställda Årslönesumma, tkr

Ange yrkesgrupper för kollektivanställda

Företagets totala årslönesumma inkl VDs lön

UNDERSKRIFT

Ovanstående företag/organisation ansöker härmed om medlemskap i Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation, och åtar sig att 
följa kollektivavtal och teckna däri angivna försäkringar och garantiförbindelser med mera enligt organisationens stadgar. I och med ansökan 
godkänns regler enligt GDPR.

Önskar medlemskap från

Datum Namnteckning

Bilaga: Kopia av registreringsbevis. 
Ansökan skickas till: fastigo@fastigo.se eller Fastigo, Sveavägen 31, 5 tr, 111 34 Stockholm. 
Har du frågor om medlemskap se www.fastigo.se eller ring oss på 08-676 69 00.

FASTIGOS ANTECKNINGAR

Ankomstdatum:

Medlem fr o m: 

Medlemsnummer:

FÖRETAGSUPPGIFTER
Dessa uppgifter används i Fastigos medlemsregister som samtidigt är 
register för utskick av medlemsinformation samt kurs- och konferensin-
bjudningar.

PERSONUPPGIFTER
Vd eller ordförande i brf kommer att stå med i Fastigos medlemsregister 
och får löpande information. Vd eller ordförande i brf måste alltid anges.

KOLLEKTIVAVTAL OCH FÖRSÄKRINGAR
Kollektivavtalen innehåller regler om de försäkringar och pensionsavtal 
som företaget eller föreningen är skyldig att teckna i samband med 
medlemskap.

PERSONALUPPGIFTER
Uppgifterna behövs som underlag för debitering av Fastigos medlems- 
och service a vgifter samt avgifter till Trygghetsrådet Fastigo (TRF) och 
Trygghetsfonden Fastigo-LO (TLF).

I årslönesumman för tjänstemän som avser underlag för avgift till TRF 
ska ej Vds lön räknas in.

Med total årslönesumma avses under närmast föregående kalenderår 
kontant utbetald bruttolön.  Vd-lön ska ingå, däremot inte arbetsgivarav-
gifter eller styrelse arvoden. Har företaget inte bedrivit verksamhet 
under hela närmast föregående kalenderår anges istället budgeterad 
årslönesumma för inne varande år.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Följande information lämnas med anledning av GDPR.

I samband med att företaget blir medlem i Fastigo kommer de 
personuppgifter som lämnas att föras in i ett medlemsregister. De 
registrerade uppgifterna används för administration och för att vi ska 
kunna ge god service. Personuppgift erna används för medlemsregister 
samt för utskick av medlemsinformation och inbjudningar till kurser och 
konferenser. Fastigo lämnar endast ut personuppgifter till annan än den 
registrerade själv om sådana krav inns i lagar eller förordningar.

Fastigo är skyldig att på den registrerades begäran rätta, begränsa och 
radera uppgifter. Enligt GDPR har varje registrerad rätt att en gång per år 
erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den 
sökande.

Information om behandling av personuppgifter lämnas av Fastigo som 
är personuppgifts ansvarig på telefon 08-676 69 00. Ansökan om 
registreringsutdrag mejlas till info@fastigo.se.


