
7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 
Tel: 74/411-661     Fax: 74/411-456 

E-mail: kamara@tmkik.hu

Regisztrációs ív és belépési nyilatkozat  
pártoló kamarai tagsághoz gazdálkodó szervezetek részére 

Alulírott ___________________________________________ kérem, hogy a kamarai tagdíjszabályzat I. sz. melléklete 
alapján, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagságába felvenni szíveskedjenek, mint pártoló tagot. 

Ezt a táblázatot a kamara ügyintézője tölti ki! 

Tagozat megnevezése: Pártoló tag 
Kamarai nyilvántartási száma: Ügyintéző: 

Kérjük az alábbi táblázatot olvashatóan kitölteni szíveskedjen! 
Vállalkozás jellege: társas egyéni Kérjük, jelölni a megfelelőt! 

Vállalkozás/vállalkozó neve: 
Adószám: 
Cégjegyzékszám: Ev. nyilvántartási szám: 
Alapítás: év hónap nap 
Székhely cím: 
Levelezési cím: 
Cégvezető/kapcsolattartó neve: Beosztása: 
Telefonszám 1: Telefonszám 2: 
Vállalkozás e-mail címe: 
Kapcsolattartó e-mail címe: 
Bankszámlaszám: 
Belépés dátuma: év hónap nap 
Pártoló tagdíj mértéke: A pártoló tagok éves tagdíja egyedi megállapodás alapján kerül megállapításra! 
Vállalkozás tevékenységei: Megnevezés TEÁOR szám 
Főtevékenység 

Egyéb tevékenységek 

1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok valósak.
2. Adatkezelési tájékoztatás természetes személlyel megkötött szerződéshez:

a) Az adatkezelő tájékoztatja szerződő felet (a továbbiakban: érintett), hogy a szerződésben megadott személyes adatait közérdekű feladat 
végrehajtásának szükségessége jogcímén kezeli.

b) A személyes adatok címzettjei: az adatkezelő Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szerződés teljesítésével, feldolgozásával kapcsolatos 
feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. 

c) A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 10 év.
d) A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek az adatkezelési tájékoztatásban szereplő módon.
e) Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján 

elérhető Adatkezelési tájékoztatásban olvashatók. 
Adatkezelő: Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Adatkezelési tájékoztató: IDE kattintva érhető el! 
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, a szerződés aláírásával ezt igazolom. 

Kelt.: ________________év_______________hónap_______nap. 

Hozzájárulok, hogy      
 igen   nem 

- részemre hírlevelet küldjenek.

_______________________ 
cégszerű aláírás 

mailto:kamara@tmkik.hu
http://www.tmkik.hu/upload/tmkik/adatkezeles.pdf
https://tmkik.hu/wp-content/uploads/2023/02/Adatkezelesi_es_adatvedelmi_szabalyzat_TMKIK_21_06_08.pdf
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