Ferie-kursus til Ringkøbing 15. - 20. september 2019
Skemaet indsendes til Alzheimerforeningen senest 9. august, Løngangstræde 25, 4.,1468 København K

Ansøgningsskema
Navn på deltager:

Fødselsdato:

Navn på deltagende pårørende:

Fødselsdato:

Adresse:

e-mail:

Postnummer:

By:

Priv. tlf. nr.:

Mobil nr.:

Medlem af Alzheimerforeningen:
Familiemedlemsskab

Medlemsnummer:

Ja □ Nej □
Navn andre pårørende: (oplysninger på én pårørende som kan

Familiær relation:

kontaktes ved uforudsete hændelser)

Adresse:

Postnummer:

Priv. tlf. nr.:

Arb. tlf. nr.:

By:

Mobil nr.:

Hvilken demensdiagnose har den demente fået orientering om?

Er der nogle særlige hensyn, vi skal være opmærksomme på?
I forhold til sygdom:
Evt. særlig sygdom

I forhold til evt.
psykiske problemer:
Giver demenssygdommen
anledning til psykiske problemer?

I forhold til medicin:
Noter vigtig særlig medicin

Andre særlige hensyn:
Evt. hjælpemidler

Samtykkeerklæring
For at tilmelde dig til Feriekursus skal du give dit samtykke til at Alzheimerforeningen indhenter og
behandler personlige oplysninger om dig.

Samtykket gælder for dig der har en demenssygdom.
Jeg giver herved tilladelse til at:
•
•
•
•

Alzheimerforeningen bruger de informationer om mig, som jeg har oplyst i tilmeldingsskemaet til
at planlægge og tilrettelægge min deltagelse i Feriekursus.
Alzheimerforeningen gemmer disse oplysninger så længe der er brug for dem i forhold til at
arrangere min deltagelse i Feriekursus og i forhold til opfølgningen.
Når min deltagelse i og opfølgning af Feriekursus er slut, gemmer Alzheimerforeningen alene
oplysningen om min deltagelse i Feriekursus i foreningens medlemsdatabase.
Alzheimerforeningen kan bruge oplysningerne om mig til at give mig tilbud om deltagelse i
lignende aktiviteter eller andre relevante informationer for mennesker med en demenssygdom.

Jeg er hermed blevet oplyst om at:
•
•
•
•

Alzheimerforeningen ikke deler oplysning om min deltagelse i Feriekursus med andre med mindre
jeg har givet tilladelse hertil.
Jeg altid kan bede om at Alzheimerforeningen sletter mine kontaktoplysninger fra
medlemsdatabasen.
Jeg altid kan få at vide hvilke oplysninger om mig, Alzheimerforeningen har gemt i
medlemsdatabasen.
Jeg altid kan klage til datatilsynet på www.datatilsynet.dk

…………………………………………………..……………………………………………………..…….
FORNAVN
EFTERNAVN
Sæt kryds

