Fighter Centre - Autogiroavtal
Träningsform/tjänst
Boxning (gruppträning under terminerna, januari-juni & augusti-december)
Sommarträning (ca fem veckor, juni-juli)
Aktiv i annan idrott - BJJ (endast för tränande av annan kampsport på centret med autogiro)
Brazilian jiu-jitsu - BJJ (gruppträning under terminerna, januari-juni & augusti-december)
Sommarträning (ca fem veckor, juni-juli)
Barn & ungdomsträning (särskild grupp)
Aktiv i annan idrott - BJJ (endast för tränande av annan kampsport på centret med autogiro)
Gym (året runt alla veckans dagar 05-23)
Tränar kampsport på centret med autogiro eller är anhörig till någon som gör det
Kickboxning (gruppträning under terminerna, januari-juni & augusti-december)
Sommarträning (ca fem veckor, juni-juli)
Krav Maga (gruppträning under terminerna, januari-juni & augusti-december)
Sommarträning (ca fem veckor, juni-juli)
Mixed Martial Arts - MMA (gruppträning under terminerna, januari-juni & augusti-december)
Sommarträning (ca fem veckor, juni-juli)
Skåp Litet (kryssa ej i innan du har fått ett skåp, vi tar ej ansvar för ägodelar)
Nytt (kryssa ej i innan du har fått ett skåp, vi tar ej ansvar för ägodelar)
Stort (kryssa ej i innan du har fått ett skåp, vi tar ej ansvar för ägodelar)
Taekwon-do (gruppträning under terminerna, januari-juni & augusti-december)
Sommarträning (ca fem veckor, juni-juli)
Barn & ungdomsträning (särskild grupp)
Endast söndagsträning för vuxna
Thaiboxning - Muay Thai (gruppträning under terminerna, januari-juni & augusti-december)
Sommarträning (ca fem veckor, juni-juli)
Barn & ungdomsträning (särskild grupp)
Dagpass (endast för tränande av annan kampsport på centret med autogiro)
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ABONNEMANGSVILLKOR
Praktisk information om avtalet
Träning tills vidare enligt ovan angivna val, dragning varje månad året runt. Bindningstid sex (6) månader, uppsägningstid två (2) månader. Prisändring: Priset är skyddat från
prisändring under bindningstiden. Därefter kan prisändring ske. Eventuell prisändring aviseras på hemsidan www.fightercentre.com minst 45 dagar innan prisändring sker.
Vid eventuella tillägg och avslut av abonnemang samt vid byte till vuxengrupp justeras priser automatiskt. Fighter Centre förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag,
administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Skriftlig uppsägning skickas via e-post till: autogiro@fightercentre.com
Frysning av medlemskap
Om du på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja ditt medlemskap under en viss tid kan du frysa det kostnadsfritt mot intyg. Frysning görs i minst en (1) månad
och max 12 månader och kan göras en gång per år. Frysning kan tex ske vid skada/ sjukdom (läkarintyg/utlåtelse av sjukgymnast), graviditet (inget intyg krävs), resa (kopia av
biljett) eller jobb på annan ort (intyg från företag). Notera att man inte kan frysa skåpshyra! Man ansöker om frysning via mail autogiro@fightercentre.com
Beskrivning av autogirotjänsten
Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via
Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens
betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som
användare av Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt
de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran
överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.
Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.
Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför
varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast
åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant
fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.
Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar
inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren
kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.
Medgivande till betalning via Autogiro
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare senare angivet konto, på begäran av angiven
betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i
detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB
för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens
betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med
betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.
Betalarens signatur

ALLMÄNNA MEDLEMSVILLKOR
Medlemsvillkor
När du anmäler dig till, använder dig av, betalar för eller fortsätter att använda någon av våra tjänster så accepterar du våra medlemsvillkor.
Barn under 16 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade som medlemmar hos oss. Det är då målsman som skall göra en intresseanmälan. Genom att göra en
intresseanmälan för ett barn under 16 år godkänner målsman att vi hanterar och sparar personuppgifter gällande barnet.
Hantering av personuppgifter
Dina personuppgifter används endast för att kunna administrera och leverera de tjänster som du har valt och därmed uppfylla våra åtaganden mot dig. Uppgifterna
sparas bara så länge som det krävs för administrationen eller för att uppfylla lagkrav.
Förutom de olika underleverantörer, föreningar, förbund, etc. som av nödvändighet måste få tillgång till olika uppgifter så kan vi komma att lämna ut personuppgifter
till myndigheter (såsom polis och skattemyndighet) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Utöver detta lämnar vi aldrig ut personuppgifter till tredje part om du inte
har godkänt det.
Vi är fast beslutna att alltid skydda din integritet och kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter
hanteras säkert.
Intresseanmälan
När du gör en intresseanmälan så registreras du i vårt medlemsregister (en databas). En webbyrå har hand om medlemsregistret och får därför indirekt tillgång till dina
uppgifter. Det får även våra tjänsteleverantörer av servrar och back-up.
Vi delar dina personuppgifter med Fighter Centre IF.
Fighter Centre IF kommer att skicka e-post samt sms med information.
Om du inte börjar träna så kommer du att få erbjudande om att börja träna även påföljande terminsstart. Om du inte gör det då, så kommer vi att radera dina
personuppgifter helt inom sex till tolv månader.
Om du börjar träna
Om du väljer att börja träna så kommer vi att spara dina personuppgifter så länge som du är aktiv medlem hos oss.
Fighter Centre IF kommer att skicka information via e-post (samt ibland även sms) till dig regelbundet.
Fighter Centre IF kan komma att söka olika former av bidrag. Dina personuppgifter kan då delas med Riksidrottsförbundet och aktuellt Specialidrottsförbund
genom plattformen idrott online.
Dina instruktörer får ta del av viss personlig information (bland annat namn, ålder, grupptillhörighet och närvaro) för att kunna administrera träningen och placera
dig i lämplig grupp.
Autogiro
Som betalande med autogiro registreras man förutom i vårt medlemsregister även i ett register (en databas) som hanterar autogirodragningar. Företaget som
administrerar systemet får indirekt tillgång till dina personuppgifter. Även bankgirocentralen som gör själva dragningarna får tillgång till personuppgifter.
Vi sparar alla personuppgifter i sju år efter att den som betalat med autogiro har sagt upp det, med hänvisning till bokföringslagen. Då vi för att göra det enkelt för
våra medlemmar, accepterar såväl frysning som uppsägning via e-post så sparar vi all kommunikation för att kunna spåra vad som har hänt i olika ärenden.
Vi anlitar en extern redovisningskonsult för vår bokföring. Det företaget kan få ta del av dina personuppgifter i samband med tex utbetalningar.
Personal
All personal som arbetar med medlemsregistret, autogirosystemet samt e-post har tystnadsplikt inskriven i sina anställningsavtal för att säkerställa alla medlemmars
integritet.
Utdrag
Du kan kontakta oss för att få information om vilka uppgifter vi har om dig i vårt medlemsregister samt (i förekommande fall) autogirosystem.
För tävlande
När man anmäler sig till en tävling så delas de personliga uppgifter som är nödvändiga för anmälan (bland annat namn, vikt, ålder, kön, tidigare erfarenhet och
tävlingskortsnummer) med tävlingsarrangören. Detta enligt de rutiner/regler som finns inom aktuell idrott i förlängningen i enlighet med kampsportslagen. Detta
ombesörjs på föreningsnivå.
Nyheter med vissa begränsade personuppgifter (inklusive bild) inför och efter tävlingar kan publiceras på Fighter Centres hemsida och facebooks-sida samt på
Fighter Centre IFs olika Facebook-sidor.
Att tävla är alltid helt frivilligt och något man endast skall göra när man är redo och om man själv vill. Det är viktigt att man är införstådd med att steget till aktivt
tävlande innebär att man får offentlig uppmärksamhet på olika sätt. Utöver den ganska begränsade nyhetspublicering som Fighter Centre och Fighter Centre IF
gör så kommer den arrangerande föreningen och motståndarens förening med stor sannolikhet att posta nyheter. Börjar man tävla på högre nivå så kommer
även kommersiella tävlingsarrangörer, förbund och olika slags media att rapportera och publicera nyheter. Nyheter kommer troligen att finnas kvar långt efter att man
själv slutat som aktiv. Detta är något som är utom vår kontroll.
Justering av villkor
Dessa villkor kan komma att justeras och uppdateras vid behov, tex för att överensstämma med aktuell lagstiftning, vid tillkomst av nya tjänster etc.

Betalare
betalarens för- och efternamn

personnummer (ååmmdd-xxxx)

adress

postadress

telefon

e-post

clearing och kontonummer

kontoförande bank

tränande om annan än betalare

personnummer (ååmmdd-xxxx)

datum/ort

betalarens underskrift

Första dragning (fighter centres notering)

Sign (fighter centre)

