TOLNA MEGYEI EBTENYÉSZTŐK ÉS EBTARTÓK EGYESÜLETE
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
GÉPPEL VAGY NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTENDŐ KI. KITÖLTÉS UTÁN BIZALMASAN KEZELENDŐ!

A *-gal megjelölt mezők kitöltése kötelező!
* Név:

Alulírott tagja/pártoló tagja kívánok lenni a
Tolna megyei Ebtenyésztők és Ebtartók Egyesületének.

* Állandó cím: ..………..…………………………………………………………

EGYESÜLET TÖLTI KI!

ÜGYFÉL TÖLTI KI!

Tel: .…..………..……………………………………………………….…………

Elfogadom az egyesület alapszabályát, célkitűzéseit,
vállalom azok betartását.
A szabályzatok megtekinthetőek.

E-mail: ..………..…………………………………………………………………
Kennelnév: ………...……………………………………..……………………….
Dátum:
Fajta/k: ……………..………………………………………………….…………
MEOE Szövetségi kártyát igényelek: igen

nem / a megfelelő aláhúzandó/

Tagdíj befizetés dátuma: 202…….év ………..………....…………hó …….nap
A tagdíjbefizetés módja: :………………………..............összege:…………….
Tag: 1

pártoló tag:2

…………………………………………………………..
Jelentkező aláírása

KÉRELMÉT ELFOGADTUK
NEM FOGADJUK EL

tiszteletbeli tag:3

Dátum: ...................................................... 202...év …………..hó…….nap

..………………………………………………………..
egyesület elnöke

Tolna megyei Ebtenyésztők és
Ebtartók Egyesülete

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Alulírott (név),
lakcím:
mint a Tolna megyei Ebtenyésztők és Ebtartók Egyesülete. (székhelye: 7130 Tolna, Petőfi u.
3/A, adószáma: 18865323-1-17) továbbiakban: Egyesület) tagja jelen nyilatkozat aláírásával
hozzájárulásomat adom, hogy az Egyesület a belépéskor rögzített személyes adataimat, így:
név, állandó lakcím, e-mail cím, telefonszám, mint adatkezelő rögzítse, azokat feldogozza, és
azokat az alábbi célok érdekében felhasználja: Egyesület működéséhez kapcsolatos
tájékoztatás adása, kapcsolatfelvétel, értesítés rendezvényekről.
Tudomással bírok arról, hogy a rögzített személyes adataim törlését írásban az
info@tolnaikutyakikepzo.hu címre küldött elektronikus üzenet útján kérhetem az
adatkezelőtől, illetve ugyanezen e-mail címen tudom jelezni, ha adataimat törölni szeretném.
Továbbá tudomásul veszem, hogy adataim törlése az Egyesületből való kilépést eredményezi.
Tudomással bírok arról, hogy az Egyesület által szervezett események nyilvános
rendezvények, beleértve a Kutyaiskola foglalkozásait is, arról az Egyesület elnöke által felkért
fotós képfelvételt készíthet, melyen egyénileg azonosítható módon megjelenhetek. A
képfelvétel készítéséhez a Egyesület tagjaként jelen Nyilatkozat aláírásával hozzájárulok,
továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy az Egyesület a képfelvételt vagy annak egy részét,
rövidített vagy szerkesztett formában az alábbi felhasználási körben időbeli korlátozás nélkül
felhasználja és megjelentesse: az Egyesület weboldalán, Facebook oldalán, YouTube
csatornáján, promóciós filmjeiben, sajtómegjelenéseiben. A felhasználásért és ezen
megjelenésekért semmilyen ellenszolgáltatásra igényt nem tartok.
Kelt:

…………………………………………….
Nyilatkozattevő aláírása

