Indmeldelse på Nota
Undervisere af § 17-brugere
Udfyld samtlige oplysninger. Benyt venligst blokbogstaver:
Navn:
Hvis du ønsker at bruge UNI-

Fødselsdato / CPR-nr.: 						 login skal cpr-nummer oplyses.
Ansættelsessted:
Adresse (ansættelsessted):
Postnr.:

By:

Ansættelsessteds CVR-nummer:
Telefon: 							
E-mail (din personlige arbejds-email): 								

DOKUMENTATION
For at blive indmeldt på Nota skal du gøre følgende:
1. Få underskrift og stempel på denne blanket fra øverste skoleleder på dit ansættelsessted.
2. Skrive under på, at du er bekendt med Notas vilkår for brug (se næste side).
Undertegnede øverste skoleleder bekræfter hermed ansættelse:
Dato:

Underskrift og stempel (øverste skoleleder):

NOTAS VILKÅR FOR BRUG
Herunder skal du personligt skrive under på, at du vil overholde Notas vilkår for brug:
• Notas materialer er udelukkende til brug i undervisning af § 17-brugere.
• Notas materialer må ikke kopieres eller tilgængeliggøres for andre – heller ikke til elever.
• Der er vandmærker og andre teknologier i Notas materialer, der identificerer mig som
bruger.
• Kopiering og tilgængeliggørelse for andre af Notas materialer rapporteres til
rettighedshaverne, som kan foretage retsforfølgelse heraf.
• Tilgængeliggørelse for andre af Notas materialer kan medføre udelukkelse fra at bruge
Notas ydelser.
• Medlemskab på Nota skal afmeldes ved ansættelsesophør.
• Ved udmeldelse af Nota skal alt digitalt materiale fra Nota slettes eller destrueres.
• Nota behandler relevante oplysninger om mig, som jeg selv har afgivet til Nota, som
Nota har indhentet fra CPR-registeret, eller som er opstået hos Nota som følge af min
benyttelse af Notas materialer.
Jeg skriver under på, at jeg vil overholde Notas vilkår for brug:
Dato:		Underskrift (ansøger):

Den udfyldte og underskrevne indmeldelsesblanket sendes til:
Nota
Att. Indmeldelse
Teglværksgade 37
2100 København Ø
Eller indscannet til: indmeldelse@nota.dk
Du modtager bekræftelse pr. e-mail. Den forventede ekspeditionstid er op til tre uger.
Nyhedsbrevet Læsetid
Modtag nyhedsbrevet Læsetid for undervisere af ordblinde børn og unge i grundskolen.
Nyhedsbrevet sendes ud pr. e-mail ca. otte gange årligt.
 Jeg vil gerne modtage nyhedsbrevet Læsetid
Underviser, 06.16

