CSATLAKOZÁSI, FELELŐSSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
Alulírott (olvashatóan, nyomtatott betűvel kérjük kitölteni):
(név/cégnév)............................................................................................................................................................
(adószám, cégjegyzékszám) ..................................................................................................................................
(cím/székhely, telephely)..............................................................................................................................
(Cég esetén képviselő neve)...................................................................................................................................
(telefonszám)............................................................................................................................................................
(e-mail cím)..............................................................................................................................................................
(Munkahely/pozíció)..............................................................................................................................................
az alábbi nyilatkozatot teszem:
Kérem az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületét, a csatlakozási szándékomat fogadja be, és vegye
figyelembe! Az Egyesület Tagja* / Párolói tagja* / Junior tagja* / Nyugdíjas tagja* / Céges pártolói tagja* kívánok lenni és
az aktív tagságban részt kívánok*/nem kívánok részt vállalni*. (*A megfelelő résznél kérem aláhúzni!)
Az Egyesülethez való csatlakozási szándékomat aláírásommal igazolom, elfogadom annak Alapszabályát,
valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát, az abban leírtakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, a rám vonatkozó
szabályokat, és a csatlakozási díj fizetését ismerem és vállalom. (Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11732150-23230301; Csatlakozás:
Tagként 40 000.- Ft/Év / Pártolói tagként 10 000.- Ft/Év / Junior tagként: 5000.- Ft/Év / Nyugdíjas tagként: 20 000.- Ft/Év Céges pártolói tagként:
100 000.- Ft+Áfa/Év)

Mint az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének leendő tagja kijelentem, hogy a tagságommal
kapcsolatban tudomásomra jutott üzleti titkot, munkafolyamatot, minden taggal és az Egyesület valamennyi együttműködőjével kapcsolatos egyéb információt, időbeli korlátozás nélkül a legteljesebb mértékben megtartom, azt
harmadik személy számára át nem adom, harmadik személy számára hozzáférhetővé nem teszem.
Kijelentem továbbá, hogy a megszerzett üzleti titkot, minden egyéb információt vagyoni haszonszerzés végett,
vagy más célból fel nem használom, semmilyen úton nyilvánosságra nem hozom, továbbá megteszek minden tőlem
telhető intézkedést annak érdekében, hogy azok harmadik személy részéről se sérüljenek.
Ez alól kivételek azon esetek, amikor az Egyesület, annak tagjai, vagy ügyfelei felmentést adnak az üzleti titkok
alól, valamint ha nyilatkozati szabadságot biztosítanak.
Az Egyesület szakmai céljainak megvalósítása érdekében, hozzájárulok az adataim korlátlan módon történő kezeléséhez, felhasználásához.
Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozat alkalmazása szempontjából különösképpen üzleti titoknak minősül
a gazdasági és üzleti tevékenységhez, valamint az Egyesület működésével kapcsolatos minden olyan tény, információ,
megoldás, irat vagy adat, melynek titokban maradásához az Egyesületnek, vagy az együttműködő, szerződő partnereinek
méltányolható érdeke fűződik.
Tudomásul veszem, hogy mind az üzleti titok, mind az Egyesülettel kapcsolatos mindennemű információ
vonatkozásában – annak megtartásában – engem felelősség terhel.

........................................, 20.. ............hó .. nap
……………………………………….
Tag aláírása/céges aláírás

