MEGBÍZÁS TAGDÍJLEVONÁSRA
KÉRJÜK, NYOMTATOTT BETÜKKEL TÖLTSE KI!

Alulírott
MUNKAVÁLLALÓ ADATAI
Munkavállaló neve:

Munkavállaló születési neve:

Születési helye, ideje (év/hó/nap):

Adóazonosító jele:

Régió:

Állomáshely:

Lakcíme:

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 161. § (1) bekezdése valamint a munkavállalói érdekképviseleti
tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991. évi XXIX. törvény 1.§ alapján a 2. § bekezdése alapján a 3.§ bekezdésben rögzített
megbízás megszűnéséig ezúton megbízom az Országos Mentőszolgálat munkáltatómat (a továbbiakban: Munkáltató), hogy:
a)

a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (a továbbiakban: MOMSZ) közgyűlése által jóváhagyott tagdíj összegét
– jelen megbízás adásakor 1.400 Ft -ot – a havi (pótlékok nélküli) bruttó alapilletményemből (munkabéremből)–a jelen
megbízás keltétől számítva folyamatosan – minden bérfizetés esedékességekor levonni, és

b)

a MOMSZ által megjelölt CIB Banknál vezetett – 10700505-69142967-51100005 – bankszámlaszámra „tagdíj”
jogcímén átutalni, továbbá

c)

évenként egy alkalommal – a MOMSZ kérésére, de legkésőbb minden folyó évet követő január hónap 31. napjáig
bezárólag – a levont tagdíj mértékét tartalmazó jegyzéket az eltelt időszakra vonatkozóan összeállítani és a MOMSZ
rendelkezésére bocsátani szíveskedjen.

A fentiekkel egyidejűleg kérem tagdíjamnak a személyi jövedelemadó alapjából történő levonását.
A MOMSZ, mint adatkezelő kijelenti és ekként jár el, hogy jelen okirattal, valamint a tagfelvétellel összefüggésben jelen
megbízás vonatkozásában a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok – így különösen a mindenkor érvényes Inftv. és az
Európai Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet (továbbiakban „GDPR”) – kötelező rendelkezéseit betartja és ellenőrzési körébe eső
mértékig másokkal is betartatja; munkavállaló adatait bizalmasan kezeli, azok védelméről gondoskodik; megteszi továbbá
azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR,
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Munkavállaló jelen okirat aláírásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a MOMSZ a tagfelvételi eljárás során – ide
értve ez alatt jelen okirat alapján – rögzített valamennyi személyes adatát a fentiekkel összhangban és mértékig kezelje,
felhasználja, a MOMSZ munkatársaival és/vagy adatfeldolgozóként jogszerűen eljáró személyekkel megossza.
Munkavállaló jelen okirat aláírásával kifejezetten elfogadja a MOMSZ fentiek szerinti adatkezelését, egyúttal kijelenti, hogy a
MOMSZ www.momsz.hu weboldalán a Dokumentumtárban elérhető (http://momsz.hu/dokumentumtar/dokumentumok/)
Adatvédelmi Szabályzat személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatását elolvasta, megértette és azt
magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.
Munkavállaló aláírása:

Kelt:

Előttünk, mint tanúk előtt
TANÚ (1)

TANÚ (2)

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás

Aláírás

KÉRJÜK, JELEN OKIRATOT TAGFELVÉTELI KÉRELEM MEGNEVEZÉSŰ DOKUMENTUMMAL
EGYÜTT A MOMSZ 1044 BUDAPEST, FIUMEI ÚT 18/A. FSZT.2. POSTACÍMRE MEGKÜLDENI!

