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Jelentkezési adatlap MATISZ tagságra
Jelentkező adatai:
Cégnév
Cég rövid neve
Cégjegyzékszám
Cég alapítás éve
Adószám
Székhely: irányítószám, város
utca, házszám
vezetékes telefon
Cégvezető neve
Cégvezető elérhetőségei, telefonszáma
e-mail címe
Levelezési cím
Kapcsolattartó neve (ha nem ugyanaz, mint
a cégvezető)
Kapcsolattartó elérhetősége, telefonszáma
E-mail címe
Honlap címe
2020. évi, kifejezetten tisztítás-technológiai
tevékenységhez, szolgáltatáshoz
kapcsolódó, tervezett éves nettó árbevétel
Tisztítás-technológián kívül más FM
területtel is foglalkozik

□ Igen

□ Nem

Tisztítás-technológiai szolgáltatás területén
alkalmazottak száma
Takarított alapterület
Cég mérete

fő
m2
□ mikro vállalkozás □ kisvállalkozás □ közép vállalkozás □ nagyvállalat

Jelentkezésünkkel vállaljuk, hogy a MATISZ alapszabályát elfogadjuk, és a 2019-es Közgyűlés által elfogadott - alábbi táblázat
szerinti - tagdíjat megfizetjük:
Tisztítás-technológiai üzletág 2020. évi nettó
Tagdíj 2021. évre
Tisztítás-technológiai tevékenység 2020. évi
árbevétele sávosan
(Ft/év)
nettó árbevétele millió Ft-ban
0 és 25 millió Ft között
55.000
25 és 50 millió Ft között
70.000
50 és 100 millió között
140.000
100 és 250 millió között
280.000
250 és 500 millió között
418.000
500 és 1000 millió között
555.500
1000 és 2000 millió között
770.000
2000 millió felett
974.000
Jelentkezésünkkel elfogadjuk, hogy a MATISZ, tagoknak szóló levelezési listájára felkerülünk.
Dátum: 2021.
………………………………………….……………
cégszerű aláírás

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT
A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (továbbiakban MATISZ) a Tagcégek jelentkezési lapján megadott
személyes adatokat önkéntes hozzájárulás alapján csak kapcsolattartás céljából kezeli.
A MATISZ, mint nonprofit egyesület és mint adatkezelő, keletkezésüktől annak visszavonásáig a tagcég
részéről az alábbi személyes adatokat tartja nyilván és kezeli:


kapcsolattartó nevét, (ha nem egyenlő a cég képviseletére jogosult személlyel)



telefonszámát,



e-mail címét

A tagcég részéről felelős kapcsolattartó személynek bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatai
kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését az alábbi elérhetőségeinken:
-

postai küldeményben: 1148 Budapest, Fogarasi út 2-6. postacímen,

-

elektronikus levél formájában: az info@matisz.org e-mail címen,

-

személyesen: a MATISZ irodájában (1148 Budapest, Fogarasi út 2-6.) előzetes telefonos egyeztetést
követően. (Mobil: +36/70 489 8516)

A MATISZ, mint adatkezelő vállalja, hogy a kapcsolattartó személyes adatainak védelme érdekében biztosítja
azt a technikai, szabályozási és szervezési hátteret, amelyek az adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek. A személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon
történik, és a MATISZ minden szükséges technikai-, szervezési intézkedést megtesz az adatvédelmi incidens
elkerülése érdekében.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogai tekintetében panasszal élhet a MATISZ felé, felmerülő kérdéseivel,
észrevételeivel a MATISZ titkárához fordulhat.
Az Adatkezelési nyilatkozat aláírásával a cégvezető tudomásul veszi a jelen tájékoztatóban foglaltakat és
egyúttal hozzájárul a kapcsolattartó által megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez.
Dátum: ……………………………………………………….
………………………………………………………….
Cégvezető aláírása, bélyegző

