
Application to join the Scottish Esperanto Association / Aliĝilo por
Esperanto-Asocio de Skotlando

My information / Informoj pri mi

Title / Titolo: 
Given name / Persona nomo:
Family name / Familia nomo:
Address / Adreso:

House / Domo:
Street / Strato:
Town / Urbo:
District / Regiono:
Country / Lando:
Postode / Poŝtkodo:
Email / Retadreso:

Member Category / Membra Kategorio
(mark with an x / indiku per ikso) :     Ordinary / Ordinara £15 □

           Student / Studenta (senkosta) □

The period of membership runs from 1st January 2021 until 31st December 2021. La membreca periodo 
daŭras de la 1a de januaro 2021 ĝis la 31a de decembro 2021.

Please send this application form along with a cheque made payable to ‘Scottish Esperanto Association’ to / 
Bonvolu sendi tiun ĉi aliĝilon kune kun ĉeko* pagenda al ‘Scottish Esperanto Association’ al:

SEA Membership
17, Grange Park
Dunfermline
Fife
KY11 8QQ

* or pay by internet banking using the following details / aŭ pagu per interreta bankumo per la sekvaj detaloj:
Bank of Scotland plc; Sort Code 80-05-64; Account Number 00871939; BIC: BOFSCGB21375; IBAN: 
GB91 BOFS 8005 6400 8719 39. Make sure to quote your full name / Nepre citu vian plenan nomon.

If you are a UK taxpayer and your membership fee is to be Gift Aid please mark an x in the box: □

I wish to receive a paper copy of ‘Esperanto en Skotlando’  / Mi deziras ricevi paperan ekzempleron de
‘Esperanto en Skotlando:  □

To comply with UK GDPR legislation we require your consent to use your personal information. Please 
answer the questions overleaf which will tell us how we may use your information.  / Por obei la regulojn de 
UR GDPR ni bezonas vian konsenton uzi viajn personajn informojn. Bonvolu respondi la demandojn en la 
sekva paĝo, kiuj informos nin kiel ni rajtos uzi viajn informojn. 

Make sure you send both pages to the above address. / Nepre sendu ambaŭ paĝojn al la supra adreso.



UK GDPR.

Do you consent to the Scottish Esperanto Association using your personal information during your 
membership to carry out the legitimate purposes of the association, such as sending your copies of our 
regular publications by your chosen method, and for no longer than four months after the lapse of your 
membership / Ĉu vi konsentas ke la Esperanto-Asocio de Skotlando rajtas uzi viajn personajn informojn dum
via membreca periodo por plenumi la laŭleĝajn celojn de la Asocio, ekzemple por sendi al vi ekzempleron de
niaj regulaj publikaĵoj, kaj ne pli longe ol kvar monatoj post la eksvalidiĝo de via membreco? 

A) Yes / Jes  □  No / Ne □ 

Sending of Information / Sendoj de Informoj
We would like to use your personal details to send you information and material which comply with the 
legitimate activities of the Association. These would be the join-up form for our yearly events and  
notification of changes to these events. / Ni volus uzi viajn personajn detalojn por sendi al vi materialojn 
konforme al la laŭlega agado de la Asocio. 
Can we contact you by / Ĉu ni rajtas kontakti vin per

B) Email? / Retmesaĝo? Yes / Jes  □  No / Ne □ 
C) Post? / Poŝto?   Yes / Jes  □  No / Ne □ 

Esperanto en Skotlando
Our magazine, ‘Esperanto en Skotlando’, is a members’ publication containing a wide variety of articles. We 
wish to invite members to contribute to the magazine / Nia revuo, ‘Esperanto en Skotlando’, estas eldonaĵo 
de la membroj, kiu enhavas grandan diversecon de artikoloj. Ni volas inviti membrojn kontribui al la revuo.
Can we invite you by / Ĉu ni rajtas inviti vin per

D) Email? / Retmesaĝo? Yes / Jes  □  No / Ne □ 

I wish to join the Scottish Esperanto Association / Mi volas aliĝi al Esperanto-Asocio de Skotlando

Name / Nomo:

Signature / Subskribo:



Data Control / Rego de Informoj
Please keep this form for future use / Bonvole retenu tiun ĉi formularon por estonta uzo

You have the right at any time under UK GDPR legislation to take back permission granted to SEA in 
relation to any of your personal details and any specific permission relating to them / Vi rajtas je kiu ajn 
momento sub la egido de UR GDPR repreni permeson donitan al EAS rilate al kiu ajn el viaj personaj detaloj
kaj al iu ajn specifa permeso tiujn koncerna.

Sending of Information / Sendoj de Informoj
I wish to revoke permission to send me information by / Mi volas repreni permeson sendi al mi informon per

Email / Retmesaĝo □ 
Post / Poŝto       □ 

Esperanto en Skotlando
I wish to revoke permission to invite me to contribute by / Mi volas repreni permeson inviti min kontribui 
per

Email / Retmesaĝo  □ 
Post / Poŝto        □ 

Given name / Persona nomo:
Family name / Familia nomo:

Signature / Subskribo:

Please send this request by post to

SEA Membership
17, Grange Park
Dunfermline
Fife
KY11 8QQ


