Anslutningsavtal - från Frillesås Östra Fibernät

Anslutningsavtal
För medlemmar i Frillesås Östra Fibernät ekonomisk förening

Detta avtal är upprättat mellan lagfaren ägare:

Namn:
Folkbokföringsadress:
Adress till ansluten fastighet:
Telefonnummer:
E-post:
Fastighetsbeteckning:
(Nedan kallad Medlemmen) och Frillesås Östra Fibernät ekonomisk förening (kallad
Föreningen).
Avtal
Syftet med detta avtal är att ansluta Medlemmens fastighet (nedan kallad Fastigheten) till det
kommunikationsnät som Föreningen driver i området där Fastigheten är belägen.
Allmänt
Föreningen driver ett kommunikationsnät baserat på optisk fiber (Nätet). Föreningen ansvarar för
driften av nätet.
Förutsättning för anslutning
§1

Medlemmen har läst och accepterat Föreningens stadgar, ordningsregler för
användande av Nätet samt betalat Föreningens insats och årliga medlemsavgift.

§2

Genom Medlemmens underskrift av detta avtal visar Medlemmen att denne tagit
del av bilaga 1, Ordningsföreskrifter.
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□§3

Medlemmens kostnad för anslutning till Nätet beräknas i en offert enligt de
kostnader Föreningen har för att anlägga en fungerande uppkoppling fram till
Fastighetens tomtgräns. Efter avslutat arbete fakturerar Föreningen Medlemmen
den faktiska kostnaden.

Alternativt
□§3

Medlemmen ansluter sig genom ett större områdesprojekt. Kostnaden för att bygga
områdesnätet samt Medlemmens anslutning kommer att faktureras medlemmen
löpande under projektets gång. Medlemmens samt Föreningens åttaganden under
projekttiden regleras i ett tilläggsavtal.

Föreningen kommer att hantera dina lämnade medlemsuppgifter/personuppgifter tillsammans
med din adress och dina kontaktuppgifter i ett register. Ändamålet med registret är att
upprätthålla delar i föreningens stadgar såsom exempelvis inbjudan till årsmöte, fakturering av
medlemsavgifter och bevarande av röstlängd. Utöver det kommer vid behov namn och
kontaktuppgifter att lämnas ut till leverantör av underhållstjänster av fibernätet som berör er
uppkoppling på nätet. Behandlingen kommer endast användas i de ändamål som har angetts
ovan.
Uppgifterna kommer endast att behandlas av föreningens styrelse.
Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos föreningen och
att få uppgifter rättade och raderade. För att få ut informationen eller begära att information
raderas krävs att du skickar en undertecknad begäran till oss.
Frillesås

För Medlemmen

För Föreningen

Fredrik Blom, ordförande
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