3. melléklet

NDK-s Magyarok Közhasznú Egyesülete
Cím: 2132 Göd, Ősz u. 9.
Telefon: +36 30 605 8282
Email: egyesulet@ndk.hu
Honlap: www.ndk.hu
Raiffeisen Bank 12010628-01160405-00100008

TAGFELVÉTELI KÉRELEM
Alulírott ____________________________________________ felvételemet kérem az NDK-s Magyarok Közhasznú
Egyesülete tagjainak sorába.
Személyi adataim
Név, születési név:
Születési hely, idő:
Lakcím:
Levelezési cím (ha eltér):
E-mail cím:
Telefonszám, mobiltelefonszám:
Az értesítéseket a következő
elérhetőségeimre kérem:

levelezési cím

e-mail cím
telefonszám
(a megfelelőt kérjük húzza alá)

NDK-beli tartózkodásom
időpontja:
helyszíne:
Vállalat neve:

Egyéb információ:

Nem személyesen voltam az NDK-ban, hanem ______________________________________ hozzátartozóm.
Aláírásommal elfogadom az Egyesület Alapszabályát és vállalom az alakuló közgyűlés által elfogadott évi min.
3 000 Ft-os tagdíjat, amelyet a tagsági jogviszony keletkezésével egyidejűleg, illetve ezt követően minden további
évben a folyó év március hó 31. napjáig késedelem nélkül teljesítem az egyesület számlájára, vagy az Egyesület
gazdasági vezetője, vagy az általa megbízott személy részére történő készpénzbefizetés útján:
NDK-s Magyarok Közhasznú Egyesülete: Raiffeisen Bank 12010628-01160405-00100008
Tudomásul veszem, hogy az Egyesület a tagsági díjat a közgyűlés által jogosult megváltoztatni, továbbá
amennyiben a nem fizetem meg az évi min. 3 000 Ft-os tagdíjat, a tagságom az Alapszabály vonatkozó előírása
szerint megszűnik.
Kelt:________________________, 20 ____. év _____________ hó _____ .nap
____________________________
aláírás

3. melléklet

TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉSRŐL

Adatkezelő:

NDK-s Magyarok Közhasznú Egyesülete, a fejléc szerint

Az adatkezelés célja:

Tagsági jogviszony létesítése, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása, illetve jogszabályi előírás.

A személyes adatok címzettjei
(akik megismerhetik az adatokat):

Az Egyesület elnöksége, illetve az Elnökség póttagjai.

A személyes adatok tárolásának
időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig.

Tájékoztatás az érintett jogairól:
1.

2.
3.

4.

5.

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az Egyesülettől a személyes adataihoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint a joga van az
adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás
előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - 1530
Budapest, Pf.: 5. - www.naih.hu - ugyfelszolgalat@naih.hu - 06 1 391 1400 ) panaszt benyújtani, illetve
jogai megsértése esetén bírósághoz fordulni. Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy
bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása
érdekében – keresse meg Egyesületünket.
Az adatszolgáltatás előfeltétele a tagfelvételnek, a személyes adatok megadása kötelező. Az
adatszolgáltatás elmaradása esetén tagfelvételi kérelmét nem tudjuk figyelembe venni és nem tudjuk
felvenni a tagjaink közé.
Az egyesületünk Adatvédelmi tájékoztatóját a honlapunkon, vagy az Egyesület elnökségénél tudja
megtekinteni.

KÜLÖN FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY JOGA VAN TILTAKOZNI A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN!
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, a megadott személyes adataim valósak, azok
fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül hozzájárulásomat adom,
egyúttal felvételemet kérem az NDK-s Magyarok Közhasznú Egyesülete tagjai közé.
Kelt:________________________, 20 ____. év _____________ hó _____ .nap

____________________________
aláírás

