Personvernerklæring og Vilkår – Norge som republikk
Personvernerklæring
Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som
samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.
Behandlingsansvarlig i organisasjonen er styrets leder. Henvendelser for innsyn, retting eller
sletting av personopplysninger kan gjøres til post@republikk.no

Medlemskap
Innmelding og påmelding skjer via vårt medlemssystem som forvaltes av Zubarus.
Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post
adresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta
offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på
medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet.
Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til at organisasjonen bruker
personopplysninger til nyhetsbrev, invitasjon til årsmøte og arrangementer og fornyelse av
medlemsskap. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.

Kommunikasjon
Du kan sende e-post til oss på post@republikk.no, men husk at alle virksomheter er sårbare
for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post.

Nyhetsbrev
Som medlem hos oss kan du melde deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev. For at vi skal
kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-post adresse hos oss. Denne lagres i en
egen database, deles ikke med andre og e-post adressen slettes når den ikke lengre er i bruk.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette
gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende.
Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at
informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

Påmelding arrangementer
Via vår nettside og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på arrangementer. I tilknytning til
dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger og behov for tilretteleggelse.
Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere
arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi innhenter egne
samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.

Vilkår for kjøp, gaver og betaling av kontingent.
Norge som republikk er en politisk organisasjon som arbeider aktivt for å endre styresettet
fra monarki til republikk.

Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og
eventuelt særskilt avtalte vilkår.
Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom
partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer
mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene
Selger er Foreningen Norge som Republikk, Kjelsåsveien 139H
0491 OSLO, post@republikk.no, org.nr 982 759 145.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som
medlem/giver.

Pris
Den oppgitte prisen for medlemskap/giveravtale som publiseres til enhver tid på nettsidene
er den totale prisen medlem/giver skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og
tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som giver/medlem før inngåelse av avtale ikke er
informert om, skal giver/medlem ikke bære. Dette gjelder imidlertid ikke gebyrer for
betaling i medlemmets/giverens egen nettbank e.l.

Betaling – gaver
Gaver kan gis via egen nettbank med eller uten KID-nummer eller fra vår nettside via Vipps.

Betaling - Årskontingent
Kontingent kan betales via vårt medlemssystem i egen betalingsmodul. Kontingent kan
betales via betalingsmodulen med Vipps eller Bankkort.

Betaling - Faste givere
Faste giveravtaler kan opprettes med AvtaleGiro.
Ved Avtalegiro trekkes beløpet som standard den 20. i hver måned. Ved signering av
Avtalegiro settes det en beløpsgrense, en øvre grense for hvor mye som kan trekkes. Det
trekkes uansett aldri mer enn avtalt sum i noen av løsningene.
Avtalegiro trekkes fra valgt bankkonto og vil være synlig på forhånd gjennom nettbank og
varsles per e-post hvis det er valgt.

Oppsigelse faste avtaler
Send e-post til post@republikk.no eller ring en av våre styremedlemmer på telefonnummer
som er oppgitt på websidene www.republikk.no . Dette gjelder avtaler om faste bidrag
uavhengig av betalingsmetode. E-post bør inkludere navn, adresse, telefonnummer og / eller
epostadresse på giver som ønsker å avslutte giverforholdet, samt eventuelt
medlemsnummer.
Ved avslutning av Avtalegiro må betaler selv inn i nettbanken og slette eventuelle beløp som
ligger til betaling etter at avtaler er avsluttet. Organisasjonen kan ikke gjøre dette på vegne
av betaler etter at vi har fakturert for kommende måned.
Avtaler via Vipps må avsluttes i Vipps-appen.

Du kan si opp avtalen din med Norge som republikk når som helst uansett hvilken
betalingsform du har valgt.

