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Vi önskar alla våra medlemmar en
trevlig sommar och hoppas att vi får
träffa många av er i höst igen!
En liten försmak av höstens program ser ni i
det här nyhetsbrevet, och mer information
kommer givetvis i Luren, som skickas ut i
början av september.

Höstens cirklar
Vattengympan, startar 17 september och slutar
17 december.
TSS med Nathalie, startar 18 september och
slutar 27 november.
Släktforskning, startar 24 september, 5 gånger
varannan måndag (8/10, 22/10, 5/11 och 19/11),
kl. 17-18.30 på Vuxenskolan. Nybörjare och fortsättare är välkomna.
Kurserna i Smartphone upprepas i höst, med två
träffar per nivå: nybörjare, medel och avancerad.

Andra aktiviteter

NYTT: Riktlinjer om hur vi behandlar
personuppgifter
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen har vi antagit en integritetspolicy. I
den beskrivs vilka uppgifter föreningen samlar in, varför de samlas in, hur vi arbetar för
att skydda informationen samt vilka rättigheter du har och hur du kan gå till väga för att
utöva dina rättigheter.
Du kan ta del av vår integritetspolicy på hemsidan eller kontakta oss om du vill ha den via
post.

Hörseldagen äger rum lördag 20 oktober. Planering av programmet pågår.
Hörselhjälpen är en ny aktivitet där du som behöver lite stöd när det gäller hanteringen av hörapparater och andra hörhjälpmedel kan titta in en
stund och prata med någon av våra hörselhjälpare.

En kurs för yrkesverksamma äger rum den
11-12 augusti, i det Västanvik utanför Leksand.
Det finns några platser kvar, men vi behöver anmälan senast 13 juli.
Kostnad: 600 kr med övernattning i dubbelrum.
Kontakta oss via e-post för mer information och
intresseanmälan.

Hörselskadades
förening i Uppsala
Kungsgatan 64
753 41 UPPSALA
Postgiro: 29 30 29-5
Telefon: 070-373 06 12 (lämna meddelande så ringer vi upp)
E-post: uppsala@forening.hrf.se
Medlemsavgift per rullande år:
25 kr per månad med autogiro.

www.hrf.se/uppsala

