MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET
Székhely: 1061 Budapest, Dalszínház u. 10.
Adószám: 19815792-2-41
Telefon/fax: 3531-661
E-mail: racsek.zsoka@mie.org.hu
www.mie.org.hu

BELÉPÉSI NYILATKOZAT JOGI SZEMÉLY TAGOK RÉSZÉRE
Alulírott, ___________________________________________________ kijelentjük, hogy a Magyar
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületbe jogi személy tagként kívánunk belépni.

Kijelentjük, hogy az Egyesület honlapjáról megismerhető Alapszabályát megismertem és magunkra
nézve kötelezőnek fogadjuk el, illetőleg mindenkori tagdíjfizetési kötelezettségünknek határidőben és
maradéktalanul eleget teszünk.

A jogi személy tag kötelezettséget vállal arra, hogy évi_________________________Ft, (minimum:
50.000 Ft) azaz _________________________________________________________ Ft tagdíjat fizet.

Jogi személy tag adószáma:__________________________________________________

Jogi személy tag kapcsolattartója:______________________________________________

Elérhetőségek:
Székhely:__________________________________________________________________
Postacím*: _________________________________________________________________

Telefon: _______________________________Fax: _______________________________
Mobil: ____________________________ E-mail:_________________________________
Mellékelve: Adatkezelési Nyilatkozat

Kelt:________________ 201_, ___________hó_____nap
A belépési nyilatkozatot tevő jogi személy képviseletében:
Teljes név (nyomtatott betűvel)_______________________________
Képviselő pontos beosztása/tisztsége a jogi személynél:___________________________________
Aláírás és a jogi személy bélyegzője:_________________________________________________

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Alulírott tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatba foglalt adatszolgáltatásom önkéntes hozzájáruláson alapul.
A belépési nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a)
pontja alapján a jelen nyilatkozatban megadott személyes adataimat az egyesületi tagságból eredő jogok gyakorlása, illetőleg
kötelezettségek teljesítése céljából - tagsági jogviszonyom és az abból származó jogok és kötelezettségek megszűnéséig –
kezelje. Tudomásul veszem, hogy a tag foglalkozására vonatkozóan megadott adat az egyéni tag szakmai kompetenciájának
megismerése céljából kerül rögzítésre, mely adat megadása önkéntes és nem feltétele a tagságnak. Tudomásul vettem, hogy
a belépési nyilatkozatban megadott adatokat meghaladóan az Egyesület minden olyan személyes adatomat kezelheti, melyet
meghatározott céllal, önkéntesen az Egyesület rendelkezésére bocsátok, feltéve, hogy az adatkezelés megfelelő jogalapja
mindenkoron biztosított.
Az alább felsorolt adatkezelésekhez adok önkéntes hozzájárulást (a bejelölt négyzetnek megfelelően):

□

Hozzájárulok
egyesületi hírlevél
küldéséhez

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozatommal hozzájárulok
ahhoz, hogy a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület az Egyesület
szakmai és tudományos tevékenységével, konferenciákkal, jogszabályi
konzultációkkal, illetőleg iparjogvédelemmel, szerzői joggal, versenyjoggal
kapcsolatos közvetlen megkereséseket, híreket és hírleveleket juttasson el
számomra mind elektronikus, mind pedig postai úton és ebből a célból nevemet és
elérhetőségi adataimat (nevem és postacímem) hozzájárulásom visszavonásáig
kezelje.

Az Ön jogai:
Ön a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesülettől bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésével
kapcsolatosan, továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését.
Tájékoztatás iránti kérelem esetén a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül,
írásban adunk tájékoztatást.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az rendelkezésére áll, a
személyes adatot helyesbítjük. Törlés helyett zároljuk a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig
kezeljük, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Megjelöljük a kezelt személyes
adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem
állapítható meg egyértelműen. Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesítjük, úgy a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli
és jogi indokait.
A kötelező adatkezelések esetét ide nem értve, Ön bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelésével szemben, amennyiben
az adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő,
adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, továbbá törvény által meghatározott egyéb
esetekben. Az Ön tiltakozását annak előterjesztésétől számított legkésőbb 15 napon belül kivizsgáljuk. Amennyiben Ön nem
ért egyet a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntéssel, Ön a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül pert indíthat.
Az Ön jogainak feltételezett megsértése esetére az Infotv. 21. § szerint Ön bírósághoz fordulhat, valamint az Infotv. 52. § (1)
bekezdése szerinti vizsgálati eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
A személyes adatokra vonatkozó tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésére, zárolásra és tiltakozásra vonatkozó jogosultságait a
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület adatkezelései vonatkozásában akként gyakorolhatja, amennyiben a Magyar
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület részére postai úton levelet küld a 1061 Budapest, Dalszínház u. 10. címre vagy,
kapcsolatba lép az alábbi személyekkel:
Racsek Zsóka, főkönyvelő
E-mail: racsek.zsoka@mie.org.hu
A jogi személy tag az aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy
a jogi személy tag nevében eljáró kapcsolattartó(ka)t teljes körben tájékoztatja a jelen adatkezelési nyilatkozat
tartalmáról,
adatkezelési hozzájárulás(uka)t a jelen nyilatkozat tartalmának megfelelően beszerzi, illetőleg
a kapcsolattartó(k) hozzájárulásának egy példányát felhívásra haladéktalanul a Magyar Iparjogvédelmi és
Szerzői Jogi Egyesület rendelkezésére bocsátja.
A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület mindenkori adatvédelmi tájékoztatója a www.mie.org.hu weboldalon
érhető el. A jelen tájékoztatás szerinti adatkezelés bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság részére.
Az adattovábbítással és hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-89763/2015 .
A fentieket elolvastam, megértettem és tudomásul vettem.
Jogi személy képviselője/ Aláírás: ____________________________________________

