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 EGYÉNI TAGOK RÉSZÉRE
Alulírott, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületbe („MIE”) egyéni tagként kívánok belépni.
Kijelentem, hogy az Egyesület honlapján megismerhető Alapszabályát magamra nézve kötelezőnek fogadom
el, és tagdíjfizetési kötelezettségemnek eleget teszek. Tudomásul veszem, hogy belépésemkor a tagdíj évi
minimum 5.000 Ft, a kedvezményes tagdíj (egyéb jövedelemmel nem rendelkező nyugdíjasoknak és
tanulóknak) pedig évi minimum 2.000 Ft.
SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATOK (JELENTKEZÉSHEZ KÖTELEZŐ ADATOK):
Név: _______________________________________________________________
Születési név: _______________________________________________________
Lakcím (irányítószámmal): ______________________________________________
ELÉRHETŐSÉGI ADATOK (KAPCSOLATTARTÁSHOZ ÖNKÉNTESEN MEGADHATÓ ADATOK):
Postacím (ha nem azonos a lakcímmel): ____________________________________________
Munkahely neve: _____________________________________________________
címe: ______________________________________________________
Telefonom: _______________________________
Mobilom: _____________________________ E-mail: ___________________________
MIE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÓJA
TAGOK ÉS TAGI KAPCSOLATTARTÓIK RÉSZÉRE
Az adatkezelő
Adatkezelő a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (1061 Budapest, Dalszínház utca 10 1/3, "MIE" vagy "mi"), e-mail:
adatvedelem@mie.org.hu
Adatkezelési célok és jogalapok
Személyes adatokat az alábbi célokból kezelünk, amely szükséges:
(i) egyesületi tagságból eredő jogok gyakorlása, illetőleg kötelezettségek teljesítése és a tagsággal kapcsolatos jogi igények érvényesítése céljából;
(ii) az Önnel való kapcsolattartás az Önnel / Önökkel fennálló tagsági viszony előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében;
(iii) konferenciákon és szakmai eseményeken való részvétel szervezése érdekében;
(iv) szakmai pályázatok kezelése és elbírálása céljából;
(v) szakmai hírlevél és szakmai kiadványok megküldése céljából;
(vi) jogszabályi (adózási, számviteli vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási) kötelezettségek teljesítése céljából.
Adattovábbítás címzettje(i)
Az Ön adataihoz a MIE arra kijelölt adminisztratív munkatársai és vezető tisztségviselő munkatársai és a MIE tevékenységét segítő szolgáltatók férhetnek
hozzá és megőrizzük a személyes adatai bizalmasságát.
Az Ön jogai, és különösen a tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önről kezelt személyes adataival kapcsolatban, kérheti azok helyesbítését, meghatározott keretek között azok
törlését, másolatot kérhet ezen adatokról, illetve részben kérheti azok kezelésének korlátozását, továbbá adott esetben ÖN TILTAKOZHAT AZ
ADATKEZELÉSSEL SZEMBEN és megalapozott tiltakozás esetén nem kezelhetjük tovább az Ön adatait.
Teljes tájékoztató
További információért kérjük, olvassa el a MIE Teljes Adatkezelési Tájékoztatóját Tagok és Tagi Kapcsolattartóik részére, v1.00; 2020.02.26, amely
nyilvánosan itt hozzáférhető: www.mie.org.hu/adatvedelem.html

KÉRJÜK JELÖLJE MEG (X) A KOMMUNIKÁCIÓS PREFERENCIÁIT:

□

IGEN, kérem, hogy a MIE szakmai és tudományos tevékenységével, konferenciákkal, jogszabályi
konzultációkkal kapcsolatos közvetlen megkereséseket, híreket és hírleveleket juttasson el számomra
a fent megadott elérhetőségemre. A hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom és a hozzájárulásom
visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

Kelt:________________ 202___, ___________
Aláírás:_____________________

