AVTALE OM DELTAGELSE I GRÜNDERNETTVERKET
………………………………………………………………………….har ……………………….. blitt medlem av
NAVN

DATO

Gründernettverket og deltager i …………………………………………………………….
NAVN PÅ GRÜNDERTEAMET

Ved underskrift av denne avtalen, forplikter jeg meg til følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Å følge Gründernettverkets vedtekter, regelverk og rutiner
Aktiv deltagelse i ovennevnte gründerteam
Deling av kunnskap, erfaringer, tips og nettverk
Åpen og positiv utveksling av konstruktive tilbakemeldinger til/fra hverandre i teamet
Bidra med teamledelse og sekretærfunksjon hvis ønskelig (går på omgang innad i teamet)
Prioritering av teamets møter – klar og tidligst mulig beskjed dersom fravær er nødvendig
Fokus på forretningsutvikling, personlig utvikling, kommersialisering og framdrift
Rapportering av omsetning, resultat og antall ansatte årlig (offentliggjøres ikke eksternt)
Så langt som mulig synliggjøring av Gründernettverkets tilbud utad (bl.a. ved å ha vår logo på din
webside, bli med på bilder, tagge i sosiale medier, nevne oss i evt. mediedekning m.m.)
10. Taushetsplikt: Ved undertegnelse av denne avtalen aksepterer jeg gjensidig taushetsplikt om all info
som deles og all aktivitet som skjer i teamet; både i møtene og utenfor fysiske møter.
Taushetsplikten gjelder for forretningsideer og info om øvrige medlemmer i Gründernettverket også etter at
medlemskapet formelt er over. Medlemmene bestemmer selv hva som kan og skal være offentlig informasjon,
og som derfor ikke er taushetsbelagt.

Jeg godkjenner at Gründernettverket oppbevarer mine personopplysninger, som navn, adresse, kontaktdata,
kjønn, alder og økonomi til bruk i interne lister og til å utveksle informasjon m medlemmer, samt invitere til
ulike fagsamlinger fra vår side.
Ved avslutning av medlemskap i Gründernettverket faller denne avtale bort, mens taushetsplikten overholdes som
nevnt over. Driver du fortsatt din virksomhet ved avslutning av medlemskapet i vårt nettverk, er du velkommen til å
være med i vårt alumnnettverk. Dine personopplysninger nevnt over, vil fortsatt oppbevares i diverse rapporter for å
kunne dokumentere resultater og lage rapporter, også basert på historiske fakta. Ønsker du dine personopplysninger
slettet hos oss, sender du skriftlig beskjed til daglig leder. Kontaktdata finnes på www.grundernettverket.no.
Gründernettverket oppbevarer dine personopplysninger i lister hos vår daglige leder og digitalt på vårt området i
«skyen». Vi har databehandleravtale med vår dataleverandør, Comtech AS. Vi vil ikke misbruke dine personopplysninger ved å dele de med andre, utenfor vårt system/tilbud.

----------------------------------Sted, dato

------------------------------------------------------------Underskrift medlem

Avtalen sendes i underskrevet stand til daglig leder i Gründernettverket – helle@grundernettverket.no.
En kopi beholdes av den enkelte og en kopi av hver avtale i teamet beholdes av teamleder hvis ønskelig. Dersom du
ønsker dine personopplysninger slettet, henvender du deg til ovennevnte.

www.grundernettverket.no

