Belépési nyilatkozat

Melléklet: hozzájárulás

Egyéni vállalkozó

Egyéni vállalkozó

Alulírott az Európai Unió Parlament és Tanács 2016/679. számú Rendelete (ún.

*Egyéni vállalkozó neve

GDPR) alapján önként, befolyásmentesen és kellő tájékoztatáson alapuló

*Lakhely/Székhely

döntésem alapján hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataim kezelésre

*Levelezési cím

kerüljenek.

*Adószám

Az érintett adatok:

belépési nyilatkozatban feltüntetett adatok

A hozzájárulás időtartama:

visszavonásig

Adatkezelési cél:

tagsági nyilvántartás,

*Szakma (tevékenységi kör)

elektronikus és papír alapú hírlevél,

*Telefon:

belső anyagok előkészítése

*E-mail cím
*Kiegészítő biztosítás
Kérjük „X” jelölni!

Kérek

Nem kérek

Az érintett Ipartestületi tag jogai a belépés után az alábbiakban:

Vállalkozás kezdésének időpontja

Tájékoztatás kérése a kezelt adatokról, céljairól, jogalapokról

Vállalkozás alkalmazottainak
száma

Az saját adataihoz való hozzáférés
Az saját adatai pontosítása, helyesbítése

*-al jelölt adatok megadása kötelező!

Az adataimra ne terjed ki az automatizált döntés hatálya

Tagsági díj mértéke:

Egyéb: egy vagy több adat kezelése ellen tiltakozás

2019. II. félév
biztosítás

1.500 Ft/hó
500 Ft/hó

A megállapított tagdíjat tudomásul veszem, azt rendszeresen fizetem.

A Győri Ipartestület Adatkezelési szabályzatában foglaltakról tájékoztatást kaptam
és az abban foglaltakat elfogadom.
Hozzájárulok, hogy a Győri Ipartestület részemre papír alapú és elektronikus
tájékoztatókat küldjön.

Kelt: .......................................
Kelt:.......................................
............................................
aláírás

............................................
aláírás

Belépési nyilatkozat

Melléklet: hozzájárulás

Társas vállalkozás

Társas vállalkozás

Alulírott az Európai Unió Parlament és Tanács 2016/679. számú Rendelete (ún.

*Társas vállalkozás neve

GDPR) alapján önként, befolyásmentesen és kellő tájékoztatáson alapuló

*Képviselő neve

döntésem alapján hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataim kezelésre

*Lakhely/Székhely

kerüljenek.

*Levelezési cím

Az érintett adatok:

belépési nyilatkozatban feltüntetett adatok

*Adószám

A hozzájárulás időtartama:

visszavonásig

*Szakma (tevékenységi kör)

Adatkezelési cél:

tagsági nyilvántartás,
elektronikus és papír alapú hírlevél,

*Telefon:

belső anyagok előkészítése

*E-mail cím
* Kiegészítő biztosítás
Kérjük „X” jelölni!

Kérek

Nem kérek

Az érintett Ipartestületi tag jogai a belépés után az alábbiakban:

Vállalkozás kezdésének időpontja

Tájékoztatás kérése a kezelt adatokról, céljairól, jogalapokról

Vállalkozás alkalmazottainak
száma

Az saját adataihoz való hozzáférés

*-al jelölt adatok megadása kötelező!

Az adataimra ne terjed ki az automatizált döntés hatálya

Az saját adatai pontosítása, helyesbítése
Egyéb: egy vagy több adat kezelése ellen tiltakozás

Tagsági díj mértéke:

2019. II. félév
biztosítás

2.000 Ft/hó
500 Ft/hó

A megállapított tagdíjat tudomásul veszem, azt rendszeresen fizetem.

A Győri Ipartestület Adatkezelési szabályzatában foglaltakról tájékoztatást kaptam
és az abban foglaltakat elfogadom.
Hozzájárulok, hogy a Győri Ipartestület részemre papír alapú és elektronikus
tájékoztatókat küldjön

Kelt: ....................................
Kelt:.......................................
............................................
aláírás

............................................
aláírás

Belépési nyilatkozat

Melléklet: hozzájárulás

Pártoló

Pártoló

Alulírott az Európai Unió Parlament és Tanács 2016/679. számú Rendelete (ún.

*Pártoló neve

GDPR) alapján önként, befolyásmentesen és kellő tájékoztatáson alapuló

*Lakhely/Székhely

döntésem alapján hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataim kezelésre
kerüljenek.

*Levelezési cím
Adószám
*Szakma (tevékenységi kör)

Az érintett adatok:

belépési nyilatkozatban feltüntetett adatok

A hozzájárulás időtartama:

visszavonásig

Adatkezelési cél:

tagsági nyilvántartás,
elektronikus és papír alapú hírlevél,
belső anyagok előkészítése

*Telefon:
*E-mail cím

Az érintett Ipartestületi tag jogai a belépés után az alábbiakban:
Tájékoztatás kérése a kezelt adatokról, céljairól, jogalapokról

Vállalkozás kezdésének időpontja

Az saját adataihoz való hozzáférés

Vállalkozás alkalmazottainak
száma

Az saját adatai pontosítása, helyesbítése
Az adataimra ne terjed ki az automatizált döntés hatálya

*-al jelölt adatok megadása kötelező!

Egyéb: egy vagy több adat kezelése ellen tiltakozás

Tagsági díj mértéke:

2019. II. félév

300 Ft/hó

A Győri Ipartestület Adatkezelési szabályzatában foglaltakról tájékoztatást kaptam
és az abban foglaltakat elfogadom.

A megjelölt tagdíj mértékét tudomásul veszem, azt rendszeresen fizetem.

Hozzájárulok, hogy a Győri Ipartestület részemre papír alapú és elektronikus
tájékoztatókat küldjön

Kelt: ....................................
............................................
aláírás

Kelt:.......................................
............................................
aláírás

