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Regisztráció száma: …….…/………

E G Y É N I B E L É P É S I N Y I L AT K O Z AT
Név: …………………………………………………..……….... foglalkozása: …………...........................……………………………………
Lakhelyének címe:
.……. irányítószám, …………….……………….. helység, …….………..…………………….. utca, út, tér ….. szám ……..ajtó.
Telefon: ……….……..…………….; E-mail cím: ......................................................................................................
Ha Ön egyéni vállalkozó vagy van saját mikró-vállalkozása, akkor:
Vállalkozásának neve:…………………………………………………
Vállalkozásának címe: ……..irányítószám, ……………………………….. helység, …….……………..…………………….. utca,
út, tér ….. szám ……..ajtó.
Kérem felvételemet az ISO 9000 FÓRUM Egyesület egyéni tagjai közé.
Kinyilvánítom elkötelezettségemet a minőségszemlélet folyamatos fejlesztése és terjesztése iránt,
támogatom az Egyesület Közgyűlésén elfogadott célkitűzések megvalósítását, az Alapszabály
rendelkezéseit magamra nézve elfogadom és a 2011. évi CLXXV. Ecvt. 2.§/27. pontnak megfelelően a
tagdíjat – melynek jelenlegi összege 5.000.-Ft/év – a tagfelvételi évben és az azt követő legalább három
évben a tagdíj számla kézhezvétele után 15 napon belül átutalom.
Tudomásul veszem, hogy az Egyéni tagság és a tagsági díj befizetése feljogosít arra, hogy:
− az Alapszabályban foglalt jogokat gyakorolhassam és az Egyesület munkájában közreműködjek;
− kedvezményes részvételi díj ellenében részt vehessek az Egyesület által szervezett Nemzeti
Minőségügyi Konferencián;
− térítésmentesen részt vehessek a FÓRUM által szervezett Szakmai napokon a kiváló cégek és
szervezetek látogatásain és szakmai tapasztalatcseréin;
− tájékoztatást kapjak a nemzetközi és hazai minőségügyi programokról, rendezvényekről.
Tudomásul veszem, hogy a tagdíj számlát nem kérhetem annak a cégnek a nevére, amelynek
munkavállalója vagyok. Az egyéni tagság nem jogosít fel, hogy cégem részére vegyek igénybe különféle,
ISOFÓRUM rendezvényre vonatkozó kedvezményeket. Az egyéni tagsági viszonyommal az ISOFÓRUM
Egyesület iránti elhivatottságomat szeretném kifejezni.
Tudomásul veszem, hogy az Egyesület tagságába való belépésemmel járó kötelezettségeim és jogaim
teljesítésével kapcsolatban az Egyesület kezeli személyes adataim. Ezennel itt nyilatkozom, hogy az
Egyesület honlapján közzétett Adatkezelési Szabályzatot megismertem és elfogadom, és a Belépési
nyilatkozathoz mellékelt „Egyéni Tag Adatkezelési Hozzájárulási Nyilatkozatot” kitöltöm, és ennek a
Belépési nyilatkozatnak a mellékleteként leadom.
A számlát saját nevemre és címemre kérem kiállítani.
Dátum: ..... év, .…........ hónap....nap.
...............................
aláírás

