Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības
____________________________________________________________
(UZŅĒMUMA UN STRUKTŪRVIENĪBAS NOSAUKUMS)

Arodbiedrības komitejai

Fotogrāfija*
3cm X 4 cm

no ____________________________________________________________
(vārds, uzvārds)**
_______________________________________________________________
(personas kods)**
_______________________________________________________________
(deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese)**
_______________________________________________________________
(mobilā telefona numurs)**
_______________________________________________________________
(e-pasta adrese)
_______________________________________________________________
(darba devējs, darbavieta, amats)**

IESNIEGUMS
Lūdzu, uzņemt mani Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībā, reģistrācijas numurs 40008044272,
juridiskā adrese Dzirnavu iela 147, Rīga, tālr. 67234418, e-pasts arodbiedriba@ldzsa.lv , biedra statusā.
ATZĪMĒT AR  :

 Piekrītu, ka Arodbiedrība man uz manu elektronisko e-pasta adresi un mobilā telefona numuru var sūtīt dažāda veida informāciju par

biedra

priekšrocībām, veikt aptaujas, kā arī informēt par Arodbiedrības aktivitātēm, darbību un izmaiņām uz Biedriem attiecināmos dokumentos.
SVARĪGI:
Arodbiedrība apstrādās personas datus un īpašo kategoriju personas datus atbilstoši Arodbiedrības mērķiem, uzdevumiem, funkcijām,
kā arī leģitīmām interesēm, tiesībām un pienākumiem, kas noteikti Arodbiedrības statūtos, Privātuma paziņojumā, Biedru kartes
noteikumos, Biedru uzskaites noteikumos, Biedru naudas maksāšanas kārtībā, darba koplīgumos, apdrošināšanas līgumos,
Arodbiedrību likumā un citos normatīvos aktos. Dokumenti pieejami Arodbiedrības juridiskajā adresē, pie arodbiedrības komitejām
un/vai www.ldzsa.lv .
Arodbiedrība uz Arodbiedrības biedra kartes norāda manu vārdu, uzvārdu un izvieto manu sejas attēlu. Ja netiek iesniegta fotogrāfija,
biedra karte netiek izgatavota.*
Arodbiedrība fotografē pasākumus, kurus organizē Arodbiedrība un kuros piedalās Arodbiedrības biedri. Arodbiedrība var izvietot
fotogrāfijas Arodbiedrības laikrakstā, www.ldzsa.lv , Arodbiedrības profilā / kontā www.facebook.com u.c. Arodbiedrības darbības
vajadzībām, tēla veidošanai, jaunu biedru piesaistei, un informēšanai par Arodbiedrības darbību, aktivitātēm u.c. Arodbiedrības mērķu
sasniegšanai.

* Pielikumā: Fotogrāfija, 3cm x 4cm, 1 eks.
** Obligāti aizpildāmie lauki.
APLIECINU, KA:

Visas šajā iesniegumā manis sniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas,

Esmu iepazinies ar Arodbiedrības statūtiem, Biedru kartes noteikumiem, Biedru uzskaites noteikumiem, Biedru naudas maksāšanas
kārtību un apņemos tos ievērot,

Esmu iepazinies ar Privātuma paziņojumu.
___________ 20____.gada ____.____________
(vieta, datums)**

____________________________________________
(paraksts, atšifrējums)**

UZŅEMTS ARODBIEDRĪBĀ (aizpilda arodbiedrības komiteja):

Arodbiedrības komitejas nosaukums: ______________________________________________________
Arodbiedrības komitejas protokola Nr. _______ lēmuma Nr.__________ datums: ___________________
Arodbiedrības komitejas priekšsēdētājs: __________________________________________
(paraksts, atšifrējums)

