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NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYI TÁRSASÁG
SOCIETAS INTERNATIONALIS STUDIORUM HUNGARICORUM
IN TER N AT IO N A L ASSO C I A TI O N FO R HU N G AR I AN STU D IES
INTERNATIONALE GESELLSCHAFT FÜR HUNGAROLOGIE
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ХУНГАРОЛОГИИ

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Ezúton kérem felvételemet a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (továbbiakban: Társaság)
tagjainak sorába. Egyetértek a Társaság Alapszabályával (http://hungarologia.net/about-iahs/alapszabaly/),
s elfogadom az abban foglalt célokat, kijelentem, hogy a tagsági feltételeknek megfelelek. Tagsági
jogviszonyom hatályba lépése esetén vállalom az éves tagdíj befizetését, hozzájárulva ezzel a Társaság
működéséhez, szakmai programjainak megvalósításához, kiadványok megjelentetéséhez.
Vezetéknév:

Keresztnév:

Születési év:

Neme:

Tudományos fokozat:

Szakterület:

Munkahely neve:

Munkahely címe:

Lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám, ország):
Levelezési cím - amennyiben eltér a lakcímtől (irányítószám, helység, utca, házszám, ország):
E-mail cím:

Telefonszám:

Éves tagsági díj (7.000 Ft vagy 30 €) megfizetésének módja: □ átutalás

□ sárgacsekk

Kérjük, hogy a hatályos jogszabályok betartása érdekében segítse munkánkat az „igen” vagy a „nem”
szavak valamelyikének beírásával:
 Kérem, hogy e-mail címemet vegyék fel a Társaság levelezőlistájára:…………………………
 Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen dokumentumban rögzített személyes adataimat a Társaság
adatbázisában a jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolják: 1…………………………
 Aláírásommal igazolom, hogy az adataim kezelésével kapcsolatosan a tájékoztatást megkaptam és
megértettem, a személyes adataimat érintő jogaimat megismertem.
Kelt: …………………………………………..
………………………………………….
aláírás

Ajánlók:
……………………………………..
……………………………………..
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A Társaság a tagok személyes adatait tagsági jogviszony előfeltételeinek megállapítása, továbbá a tagsággal összefüggő nyilvántartás és
kommunikáció céljából kezeli, azért, hogy a tagok a Társaság Alapszabályában meghatározott, tagságukból eredő jogaikat és kötelezettségeiket
gyakorolhassák. A Társaság értesítéseit e-mailben, illetve postai úton küldi meg a tagoknak. A Társaság kezeli továbbá elektronikus
levelezőlistájára feliratkozott személyek adatait is.
Székhely: H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41. ● Postafiók: 1453 Budapest, Pf. 33.
Nyilvántartási szám a Fővárosi Törvényszéknél: 01-02-0000555 ● Adószám: 19007689-1-43
Bankszámlaszám: Erste Bank Hungary Zrt. 11991102–02102744–00000000
Web: http://hungarologia.net ● https://www.facebook.com/hungarologia/ ● Ímél: nmtt@iif.hu
Tel.: (36 1) 321 4407, (36 1) 224 6700/4556

