
Genom att skriva under ger jag samtycke till att mina personuppgifter behandlas enligt ISS policy nedan. 

Härmed medger jag att Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) genom Skatteverket tillsvidare 
får utta 0,7 procent av min kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomst som medlemsavgift i ISS.

Församlingens namn

Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer Postadress

Telefon (med rikt nr)

E-post (ej obligatorisk)

Din moskéavgift går till den församling som du själv anger nedan.
Stödet kan vara direkta ekonomiska bidrag, samordning på nationell nivå, 
handledning, pionjärresurser vid nystart och regionala församlingsutvecklare. 
Med moskéavgiften stödjer vi även församlingar som vill nå nya målgrupper, till exempel 
integrations- och mångfaldsarbete eller ungdoms- och kvinnosatsningar där det krävs extra resurser.                  

(Läs mer på www.shiasamfund.se)

Läs mer om moskéavgift i bifogade broschyr eller på shiasamfund.se

Ort

Jag förbehåller mig rätten att när som helst återkalla detta medgivandet. För att återkallelse ska kunna 
träda i kraft nästkommande kalenderår ska det skickas skriftligen till ISS senast den 31:a oktober.

Behandling av personuppgifter är ett krav som är nödvändigt för att ISS ska kunna tillgodose era rättigheter och kunna utta medlemsavgift, 
vilket även förutsätter att ISS delar era personuppgifter till Skatteverket samt till era lokala församlingar. Personuppgifterna ovan kommer 
att lagras hos ISS elektroniskt och i pappersform så länge medlemskapet pågår och det finns en användarrelation mellan ISS och medlemmen. 
Vid utträde sparas endast nödvändiga uppgifter i enlighet med Skatteverkets riktlinjer.
ISS:s medlemmar har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av sina personuppgifter. Medlemmarna har även rätt att begära 
begränsning eller invända mot personuppgiftsbehandling samt rätt till dataportabilitet. Dessutom, medlemmar har rätt att klaga hos behörig 
Dataskyddsmyndighet. Medlem får när som helst återkalla sitt medgivande, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen av 
personuppgifterna på grundval av medgivandet, innan återkallande.

För att behandling av medlemsavgift ska starta kommande kalenderår måste medgivande vara insänt senast 31:a oktober.

Medgivande skickas till: 
ISS, Box 690, 
175 27 Järfälla

ANSLUT DIG TILL MOSKÉAVGIFTEN REDAN IDAG

MEDGIVANDE FÖR MOSKÉAVGIFT

Datum: ............................ Ort: Namnförtydligande: Underskrift: ............................ ............................ ............................ 

Svenska Islamiska Unionen  Järfälla 

Islamiska Shiasamfunden
i Sverige



Tejpa här

Vik här

Tejpa här

SVARSPOST
Imam Ali Islamic Center
20685727
175 20 Järfälla

Vik, tejpa ihop och 
skicka portofritt till oss.

Vik, tejpa ihop och 
skicka portofritt till oss.
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