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ANSØGNING OM STUDIEMEDLEMSKAB I CA

(Læs om formålet med indsamling af disse personoplysninger på bagsiden af denne blanket.)
CPR-nr.
SKRIV MED BLOKBOGSTAVER
Navn									Postnr.
Adresse								By
E-mail									Tlf.
Studiested
Navn på uddannelse (fx Cand.xxxx) 		
Startdato for uddannelse (dd/mm/år)			
Forventet slutdato for uddannelse (dd/mm/år)
Jeg er medlem af en anden a-kasse og ønsker derfor at overføre mine rettigheder til CA
Hvis ja, hvilken?..................................................................

 Ja

 Nej

Jeg har tidligere været medlem af en a-kasse						
Hvis ja, hvilken?..................................................................

 Ja

 Nej

Ja tak, jeg ønsker at blive tilmeldt CA Advokathjælp – gratis for studiemedlemmer		

 Ja

 Nej

(CA Advokathjælp koster 50 kr./md. for færdiguddannede.)

Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige, jf. § 86, stk. 1 og § 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

Dato						Underskrift
Partnerindmeldelse
Foreningen..................................................................har anbefalet mig at blive medlem af CA
Udfyldes kun, hvis du ikke er dansk statsborger
Jeg har varig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark
Hvilket land er du statsborger i? ....................................................................

Ja

Nej

Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige, jf. § 86, stk. 1 og § 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

Dato						Underskrift

Med ovenstående underskrift bekræfter jeg, at jeg opfylder følgende betingelser for at få gratis studiemedlemskab i CA: Jeg er under 30 år, tager en uddannelse på min. 18 måneder med min. 90 ECTS-point, har bopæl
og ophold i DK (også før studiestart) og tjener under 233.376 kr. (inkl. SU) per år (2019-tal). Samtidig ønsker jeg
at gøre brug af mine dimittendrettigheder, når jeg afslutter min uddannelse.

Ja tak, jeg vil gerne én gang om måneden modtage nyhedsbrevet, Career Toolbox,
med studie- og karriererelevant inspiration og tilbud fra CA og CA’s samarbejdspartnere,
samt blive kontaktet telefonisk og per mail med henblik på en dialog om CA’s medlemsfordele. Samtidig deltager jeg i den månedlige lodtrækning om et gavekort på 1.000 kr.
til studiebøger.

CA GENTOFTE
Smakkedalen 2
2820 Gentofte
ca@ca.dk
www.ca.dk

*AK 007W-E*

Formålet med indsamling af dine
personoplysninger er først
og fremmest sagsbehandling og
opkrævning af kontingent. I
forlængelse af dette er vores
primære mission at sikre dig de
bedst mulige vilkår og muligheder
på arbejdsmarkedet.
I CA sletter vi gerne personoplysninger, enten på anmodning fra
dig eller automatisk ved udløb af
vores generelle slettefrist på 8 år.
Fristen på 8 år er betinget af,
hvilke oplysninger der er tale om
og til hvilket formål de anvendes,
da CA som a-kasse er underlagt
a-kasselovgivningen og derfor ikke
bare må slette persondata.
Du kan læse mere i vores
persondatapolitik på
ca.dk/persondatapolitik
CA Advokathjælp
Dine personoplysninger bruges til
udveksling og ajourføring af data
mellem CA og CA Advokathjælp.
CA Advokathjælp drives af et
professionelt team af advokater
fra advokatfirmaet Advodan

Holbæk, der har en lang og bred
erfaring med ansættelsessager.
Når du tilmelder dig CA Advokathjælp, giver du følgende oplysninger til både CA og Advodan:
CPR-nummer, fulde navn, adresse,
telefonnummer og e-mail.
Tilmeldinger givet på papir
gemmes i et aflåst skab efter
indtastning og makuleres senest
tre måneder efter modtagelsen.
Ved udveksling og ajourføring af
data mellem CA og CA Advokathjælp sker dette på en sikker
server med brugerafgrænset
adgang.
Personoplysninger hos CA
Advokathjælp slettes efter
skattekontrol- og bogføringslovens frister. Disse overstiger ikke
6 år. Personoplysninger i CA, der
ikke er underlagt a-kasselovgivningen, gemmes i vores interne
systemer med brugerafgrænset
adgang til statistisk og markedsføringsmæssig brug. Disse
personoplysninger slettes efter
8 år, medmindre du anmoder om
at få det slettet inden.

Nyhedsbrevet Career Toolbox
Når du deltager i lodtrækningen
om et gavekort på 1.000 kr.,
tilmelder du dig samtidig nyhedsbrevet Career Toolbox. Følgende
personoplysninger og samtykker
indsamles, så du kan deltage i
lodtrækningen, modtage nyhedsbrev samt blive kontaktet af CA
per mail og telefon med henblik
på en dialog om CA’s fordele:
fulde navn, studiested/uddannelse, start- og slutdato for
uddannelse, ja/nej til engelsk og
ja/nej til ring-mig-op. Oplysningerne opbevares sikkert i CA’s
egne systemer og med brugerbegrænset adgang. Ved udfyldelse
af formularer og telefonisk kontakt
bruges tredjepartsapplikationer,
som ikke får adgang til at bruge
dine personoplysninger i egen
interesse. Alle personoplysninger
slettes én gang årligt. Således
opbevarer vi dine oplysninger i
højst 4 år efter vores sidste
interaktion, medmindre du
anmoder om at få det slettet.

Kontakt
Har du spørgsmål til CA’s behandling af personoplysninger, kan du kontakte vores dataansvarlige jurist:
Kianoush Yazdanyar
direktion@ca.dk
3314 9045
Dine rettigheder
Du har altid ret til at få indsigt i og få udleveret de personoplysninger, vi har om dig. Hvis du opdager,
at dine oplysninger er mangelfulde eller fejlagtige, bedes du kontakte os, så vi kan rette eller slette dem.
Desuden har du ret til at begrænse vores behandling af dine oplysninger til f.eks. opbevaring, hvis
lovgivningen tillader det.
Bemærk: Ønsker du overflytning til en anden a-kasse, sender vi automatisk dine data til din nye a-kasse,
således at du beholder din anciennitet og ret til ydelser.

CA GENTOFTE
Smakkedalen 2
2820 Gentofte
ca@ca.dk
www.ca.dk

ER DU I TVIVL – GÅ IND
PÅ CA.DK ELLER RING
TIL VORES HOTLINE PÅ

TLF. 3314 9045
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BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

