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FOGALALKOZTATÓI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP
közérdekű nyugdíjas szövetkezet által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez
Alulírott(ak)
Név: .....................................................................................................................................................................
Állandó lakcím: .................................................................................................................................................
mint a
Cégnév: ………………………..................................................................................................................….…
Székhely: …................................................................................................................…………………………
Cégjegyzékszám: …..............................................................................................................………………….
Adószám: …...............................................................................................................………………….……....
Levelezési cím: …................................................................................................................…………………..
Értesítési e-mail:......................................................................................................…………………...............
Értesítési telefonszám/Mobiltelefonszám: .......................................................................................................
(továbbiakban: „Foglalkoztató”) képviseletre/cégjegyzésre jogosult
(foglalkoztatói regisztrációs adatlap) aláírásával kijelentem(jük), hogy a

képviselői

jelen

nyilatkozat

Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
(székhely: HU-1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 6. félemelet 2.; cégjegyzékszám: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága 01-02- 054471)
által nyújtott szolgáltatást a Foglalkoztató igénybe kívánja venni 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(unk), hogy a
Közérdekű nyugdíjas Szövetkezet a megadott elérhetőségeken keresztül megkeressen.
A Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezettől igénybe venni kívánt szolgáltatás(ok), feladat(ok): *
A megbízás tárgya:
………………........................................................................................................................................…
A megbízás ellátásának helye:
………….............................…………........................................................................................………..
A megbízás ajánlott díjazása:
………………........................................................................................................................................…
A megbízás teljesítésének, feltételeinek részletei, leírása:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Jelen nyilatkozat (foglalkoztatói regisztrációs adatlap) aláírásával a Foglalkoztató képviseletében
kötelezettséget vállalok(unk), hogy a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet tagjával – jelen nyilatkozat alapján
történő regisztráció időpontjától és azt követően 6 (hat) hónap időtartamig – a Nyugdíjas Szövetkezet
írásbeli engedélye, közreműködése nélkül nem létesít a fentiekben meghatározott szolgáltatás(ok),
feladat(ok) ellátására irányuló munkaviszonyt, megbízási jogviszonyt, illetőleg munkavégzésre irányuló
*

Szolgáltatásonként, feladatonként külön-külön töltendő ki.
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egyéb jogviszonyt, ideértve a más közérdekű nyugdíjas szövetkezeten, szociális szövetkezeten vagy
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó szervezeten keresztül való foglalkoztatás esetét is. Ezen
kötelezettségének megszegésével okozott kárért a Foglalkoztató 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint/fő
kárátalányt köteles fizetni a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetnek.
Jelen nyilatkozat aláírásával
•

Hozzájárulok(unk) / Nem járulok(unk) 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(ak) vagyok(unk) leiratkozni.
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok(unk), hogy a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet működésével, a
Foglalkoztató által igénybe venni kívánt szolgáltatás(ok), feladat(ok) teljesítésével kapcsolatban a
Foglalkoztató adatait a fenti célból, működésének időtartama alatt – mind papíralapon, mind pedig
elektronikus módon – nyilvántartásában rögzítse, adatbázisában megőrizze, illetve kezelje, felhasználja,
továbbá azokat a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezettől igénybe venni kívánt szolgáltatás(ok), feladat(ok)
ellátásában személyesen közreműködő természetes személy(ek) (szövetkezeti tagok) részére átadja.
Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot (foglalkoztatói regisztrációs adatlapot) minden befolyástól mentes,
megfelelő tájékoztatáson alapuló szabad akarat-elhatározásom(unk)ból, önként írtam(uk) alá.
Kelt: ...................................................................................

.......................................................................................................
foglalkoztató képviselőjének(inek) cégszerű aláírása

•

A megfelelő szövegrész aláhúzandó!
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