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Öppet Hus på klubblokalen i samband med
julmarknaden vid Falu Gruva.
Kaffe/Glögg serveras.
Vi håller öppet för intresserade att besöka vår klubblokal.
Vi visar runt och pratar veteranfordon.
C:a 14:00, Nostalgiquiz.
Gammelfordonsparkering vid klubblokalen!

KOLLA ALLTID HEMSIDAN FÖR FÄRSKA UPPGIFTER:
Klubbens MHRF-medlemsnummer:

9007

d-a-k.se

6/2018

Du kan vara trygg med att samtliga personuppgifter är säkra hos
oss, då Dalarnes Automobil Klubb (DAK) arbetar strikt gentemot
GDPR-förordnandet som infördes 2018-05-25.
DAK (org.nr 883201–7712) sparar följande personuppgifter om sina medlemmar:
Medlemsnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, registreringsnummer och andra relevanta
fordonsuppgifter på medlemmarnas veteranfordon.
Medlemsuppgifterna sparas i DAK:s webbaserade medlemsregister, och skyddas av personligt lösenord.
Endast styrelsens medlemmar har tillgång till sparade medlemsuppgifter. DAK spar uppgifterna så
länge personen är medlem + 1 år, fordonsuppgifter sparas längre av försäkringsskäl, och som längst till
föreningens upplösning. Vi arkiverar också vissa personuppgifter i anmälningslistor så länge dessa är
aktuella, samt annan dokumentation från föreningens verksamhet så länge dessa är aktuella.
DAK kan komma att dela personuppgifter med riksförbund och försäkringsbolag samt till medlemmar i
DAK, dock endast när det gäller ärenden som är i DAK:s medlemmars intresse.
DAK säljer/ delger aldrig personuppgifter till tredje part.
Utöver ovan angivna uppgifter så finns foton tagna vid träffar, utflykter och aktiviteter anordnade i
klubbens regi, och som publicerats på DAK:s hemsida och i klubbtidningen.
DAK använder medlemmens uppgifter (ej personnummer) inom ramen för klubbens verksamhet. Exempel
där medlemmars uppgifter används:
•
Hantera ett medlemsregister
•
Hantera medlemsavgifter
•
Kommunikation med medlemmarna
DAK:s personuppgiftsbehandling är nödvändig för det berättigade intresset att klubbkansliet skall kunna
hålla en god servicenivå för sina medlemmar.
För att fullfölja en ansökan om en klubbförsäkring lämnar vi ut de relevanta uppgifterna till det av
klubben utsedda försäkringsbolag.
Begäran om utdrag, rättelse eller radering av personuppgifter skall ställas till klubbens
personuppgiftsansvarige, per brev; DAK, adress, eller e-post; info@dak.se
Med hänvisning till historiska skäl kommer tryckta alster, medlemslistor, deltagarlistor och liknande inte
att korrigeras eller kasseras.

• • • • DAK:s EVENEMANG 2018/19 • • • •
Kulturresan

24 nov Siljansrallyt

• • • KLUBBAFTNAR • • •

6-7 juli 2019

Reservation för ev. ändringar - Kolla alltid hemsidan, d-a-k.se,
för de senaste nyheterna och "sista-minuten" ändringar!
Lördag kl. 13:00. CTH:s museum, Borlänge

17/11

LOKALEN ÄR ÖPPEN SEP-APRIL,
VARJE TISDAG MELLAN 17:00 - 20:00

KLUBBAFTON 17/11
Lördag kl. 13:00.
CTH:s museum, Borlänge
Inträde: 50:-/pers.

OBS. Obligatorisk anmälan
till 076-801 75 06 senast
13/11, DAK bjuder på fika
								

• • • • NYA MEDLEMMAR • • • •

Berith Nilsson, Grycksbo • Johan Eriksson, Grycksbo • Hans-Erik Lassis, Vikarbyn •
Sven Erik Lönnberg, Krylbo

• • • • TILL SALU • • • •

Ferguson "Grålle" 1956, bensin, lastare, skopa,
timmerkran, snökedjor. 12.000:Göran, 070-553 40 68

Klubben har instiftat en ny detalj i verksamheten.
Det är dags att lyfta upp dom som renoverar sina
fordon.
Vi har numera en plakett med "Årets renovering".
Håller du på själv eller vet du nån som gör något
extra i renoveringsväg, hör av dig per mail till:
abbe47@gmail.com

o

ÅRETS RENOVERARE!

Med medel från
en donation av vår
framlidne medlem
Gunnar Hedlund,
Stumsnäs, har styrelsen
beslutat att instifta
"Årets renoverare".
Ett hederspris av rang!

o

• • • FÖRSÄKRINGSINFO • • •
MHRF:s Veteranfordonsförsäkring är fortfarande DAK:s förstaval då det gäller försäkringar.
Klubben får ett arvode per tecknad försäkring. Vilket betyder en stor summa pengar med det antal försäkringar DAK:s medlemmar har. För de som inte vill eller kan få en MHRF försäkring (t.ex. på grund av bilens
skick) finns då alternativet med: DAK:s Klubbförsäkring i Dalarnas
DAK-medlemmar kan teckna en speciell klubbförsäkring på sin bil eller moped genom DAK i Dalarnas.
Försäkringen administreras till stor del av klubben, och kan endast tecknas genom DAK. Alla förfrågningar
och ansökningar om denna försäkring skall ställas till DAK:s klubbförsäkringsansvariga. / Styrelsen

• • • ÖVRIGA EVENEMANG • • •
Torsdags Ärtsoppekvällarna på Lerdalshöjden,
Rättvik, är i full gång.

ärtsoppan

Vi samlas vid 6-7-tiden i baren för lite försnack, för att
sedan äta ärtsoppa innan vi går över till kvällens bildvisning.
Vårens program läggs ut på DAK:s Facebooksida

• • • • KLUBBKLÄDER • • • •

Klubben har ett antal klubbkläder med brodyr.
Dessa kan ses och även beställas på lokalen.

Bland annat...

Svart toppluva
med guldbrodyr

125:-

Svart moderiktig
"gubbkeps"
Finns både i L + XL
guldbrodyr

150:-

På DAK-marknaden kommer det att finnas plagg till salu i DAK-tältet

Dalarnes Automobil Klubb

Klubblokal och klubbens adress:
Linslagarvägen 4, 791 61 Falun. Tel: 023 - 71 19 88.
Klubblokalen hålls öppen tisdagar kl. 17.00 - 20.00 september t.o.m. april.
Klubbaftnar sista onsdagen varje månad, sep-april.
Vill ni besöka lokalen under andra tider, kontakta någon i styrelsen.
Klubbens org. nr: 883201 - 7712
Klubbens MHRF-medlemsnr: 9007
E-post: lokalen@d-a-k.se (klubblokalen), atideback@gmail.com (medlemsärenden)
Hemsida: www.d-a-k.se

Ni som vill annonsera...

e-maila på

Lay-out & tryck: PR-Byrån i Borlänge AB 2018

peo@pr-byran.se

