Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete
1068 Bp. Városligeti fasor 46-48.

KASZ - Tagszervezési
kampány 2018.01.01 - 12.31-ig

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Alulírott ……………………………………………………………………………… (nyomtatott betűkkel)
kijelentem, hogy be kívánok lépni a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetébe.
Leánykori név: ……………………………………………Anyja neve:………………………….………..
Születési helye: …………………………. ………év: …………..hó: …………….nap: ………………..
adóazonosító: ………………………….
Lakcím, irányítószámmal: …………………………………………………………………………………
Tel.: ……………………………, E-mail (magán):…………………………………………………………
Munkahely neve: ………………………………….címe:……... ………………………………….………
Megye megnevezése:…………………………Közvetlen munkahelyi címe:…………………………..
………………………………………………………………Beosztása:……………………………..........
Belépés dátuma, év. …………….hó:. ………………………………….nap: …………………………..
A személyes adataim kizárólag a KASZ és annak munkahelyi alapszervezete számára hozzáférhetőek, és kezelésük a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (általános adatvédelmi rendelet, azaz GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.
Kijelentem,
hogy
a
KASZ
honlapján
elérhető
Adatvédelmi
és
adatkezelési
tájékoztatót
(http://www.kasz.hu/szolgaltatasaink/636-adatvedelmi-tajekoztato) megismertem, tudomásul vettem, és hozzájárulok
ahhoz, hogy a KASZ mint adatkezelő, az adatvédelmi tájékoztatójában meghatározott személyes adataimat a felsorolt
adatfeldolgozók részére a tagnyilvántartás biztosítása, és a tagság számára szolgáltatási tevékenységet ellátó
partnerei részére a kedvezmények biztosítása érdekében átadja. Az adatok kezelése kizárólag a tagsági viszonyom
fennálltáig, vagy hozzájárulásom visszavonásáig történhet.

…………………………………………..
aláírás
Ajánló neve: …………………………,Munkahelye…..……………………

( nyomtatott betűvel)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete

NYILATKOZAT
szakszervezeti tagdíj levonásáról a munkáltató részére
Alulírott ……………………………………………Anyja neve: ……………..……………………………...
Születési helye: ……………………………..év: …………….hó: …………………..………...nap: ……..
Munkahely neve: …………………………………………..címe: ……………………………..……………
…………………………………alatti egységének dolgozója
megbízom
a munkáltatómat, hogy a szakszervezeti tagdíjat – SZJA alapot képező havi rendszeres bruttó keresetem, (táppénz,
terhességi-gyermekágyi segély, GYED) 1 %-át – a munkabéremből illetve járandóságomból havonta levonja és a
szakszervezet számlájára átutalja. Hozzájárulok, hogy a havi tagdíj átutalásakor az alábbi adataimat a szakszervezeti
tagdíj levonásának igazolása, és az azonosítás biztosíthatósága érdekében a Kereskedelmi Alkalmazottak
Szakszervezetével közölje:
 név
 munkahely megnevezése és címe
 a levont tagdíj összege
Ezen nyilatkozat visszavonásig érvényes.
A személyes adataim kizárólag a KASZ és annak munkahelyi alapszervezete számára hozzáférhetőek, és kezelésük a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (általános adatvédelmi rendelet, azaz GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Dátum, év:…………hó: ………………..nap: …………

……………………………………………
aláírás

