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JELENTEKZÉSI LAP
közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagság létesítéséhez
Alulírott
Név: .....................................................................................................................................................................
Születési név: ......................................................................................................................................................
Születési hely és idő: ..........................................................................................................................................
Anyja (leánykori) neve: ....................................................................................................................................
Állandó lakcím: .................................................................................................................................................
Ideiglenes lakcím/Értesítési cím:: ....................................................................................................................
Értesítési telefonszám/Mobiltelefonszám: .......................................................................................................
Értesítési e-mail: ................................................................................................................................................
jelen nyilatkozat (jelentkezés lap) aláírásával kijelentem, hogy a
Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
(székhely: HU-1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 6. félemelet 2.; cégjegyzékszám: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága 01-02- 054471)
∗

adatbázisába munkakeresés céljából regisztrálni kívánok / tagjává kívánok válni a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény
(Szövtv.), valamint a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet alapszabályának vonatkozó rendelkezései szerint és
∗

hozzájárulok, hogy a munkakeresés célú jelentkezés / tagfelvétel kapcsán a Közérdekű nyugdíjas
Szövetkezet a megadott elérhetőségeimen keresztül megkeressen.
A személyes közreműködésem keretében ellátni kívánt munkakörrel, feladattal kapcsolatos adatok,
információk:
Legmagasabb iskolai végzettségem / szakképzettségem / képesítésem: ......................................................
..............................................................................................................................................................................
Munkakör, feladatkör megnevezése: ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Munkavégzés helye (pl. település, a településtől való maximális távolság): .................................................
..............................................................................................................................................................................
Munkahely profilja (pl. könnyű fizikai munka): ...........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Munkaidő: ..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Javadalmazási igény, egyéb juttatás(ok): : .....................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
∗

A megfelelő szövegrész aláhúzandó!
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Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Székhely: HU-1075 Budapest, Rumbech Sebestyén utca 6. félemelet 2.Cégjegyzékszáma: Cg. 01-02-054471
Magán-munkaközvetítői nyilvántartásba vételi határozat száma: BP/0701/1572-9/2018-1130
Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-139027/2018

Egyéb elvárások: : .............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Tudomásul veszem, hogy a Ptk., a Szövtv. és a Nyugdíjas Szövetkezet alapszabálya szerint a Közérdekű
Nyugdíjas Szövetkezetnek a tevékenységében személyes közreműködést vállaló, természetes személy tagjai
lehetnek, s a Nyugdíjas Szövetkezet tagjai közül a tagok 90 százalékának öregségi nyugdíjban kell
részesülnie [Szövtv. 26. §].
Tudomásul veszem továbbá, hogy a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet és a tagja közötti gazdasági
együttműködést, a személyes közreműködés módját az igazgatósággal kötött tagsági megállapodás
határozza meg, jelen jelentkezési lap nem eredményez foglalkoztatási jogviszonyt.
Jelen nyilatkozat aláírásával
•

Hozzájárulok / Nem járulok hozzá
ahhoz, hogy a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a Foglalkoztató részére hírlevelet, hirdetéseket (e-mail,
SMS) küldjön, amelyek a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezeti aktuális ajánlataival, szolgáltatásaival
kapcsolatosak. A hírlevélről bármikor jogosult vagyok leiratkozni.
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet működésével,
tagfelvételemmel kapcsolatban személyes adataimat a fenti célból, működésének időtartama alatt az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályainak
megfelelően – mind papíralapon, mind pedig elektronikus módon, az adatok törlése iránti írásbeli kérelmem
előterjesztéséig – nyilvántartásában rögzítse, adatbázisában megőrizze, illetve kezelje, felhasználja, azokat a
Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet által harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás keretében történő
személyes közreműködésem kapcsán a harmadik fél részére a 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően átadja. Egyben kijelentem, hogy hozzájárulásomat a személyes adataim kezelésével
összefüggő, a 2011. évi CXII. törvényben meghatározott jogaim és jogorvoslati lehetőségeim ismeretében
adtam meg.
Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot (jelentkezési lapot) minden befolyástól mentes, megfelelő
tájékoztatáson alapuló szabad akarat-elhatározásomból, önként írtam alá.
Kelt: ...................................................................................

............................................................................
jelentkező aláírása

•

A megfelelő szövegrész aláhúzandó!
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