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Berliini Eesti Kultuuriseltsi KAMA liikmeks astumise avaldus

Nimi, eesnimi:                                                                                                                                      

Sünnikuupäev:                                                                                                                                      

Aadress:                                                                                                                                      

Postiindeks, linn:                                                                                                                                      

Telefon:                                                                                                                                      

Meiliaadress:                                                                                                                                      

Palun märkida sobiv variant:

□ Liikmemaks 25€ aastas

□ Soodusliikmemaks – õpilased, tudengid ja
             madala  sissetulekuga  isikud 15€ aastas

Liikmemaks palume kanda vastavalt  igal aastal 1. märtsiks seltsi kontole. 
Uue liikmeksastumise puhul kohe peale ankeedi saatmist.
Selgitusse märkida palun oma nimi  ning liikmemaksu tasumise aasta.

□ Lisaks sellele soovin seltsi tegevust toetada… (nt  abistades ürituste korraldamisel, 
sponsorite otsimisel jms)

  _________________________________________________________________________________________________

Olen tutvunud Berliini Eesti Kultuuriseltsi KAMA põhikirja, käesoleva liikmeankeedi tagaküljel 
olevate andmekaitse tingimuste ning märkustega.

Vastavalt andmekaitseseadusele annan oma allkirjaga Berliini Eesti Kultuuriseltsile 
KAMA nõusoleku info saamiseks elektroonilisel teel. See kehtib nii kaua, kuni ma selle 
nõusoleku tagasi võtan. Nõusoleku tagasivõtmisest teavitan seltsi meiliaadressil 
eestikultuuriselts@gmail.com.

Soovin astuda Berliini Eesti Kultuuriseltsi KAMA liikmeks.

_____________________________________________________________________________________________________________
Koht, kuupäev, allkiri
(alaealise puhul seadusliku esindaja allkiri)

Edastada Berliini Eesti Kultuuriseltsile KAMA allkirjastatult kas posti teel või skaneerituna 
meiliga.

Estnischer Kulturverein in Berlin KAMA e.V.
c/o Kristi Klopets 
Korsörer Str. 24
10437 Berlin
eestikultuuriselts@gmail.com

Konto:  Estnischer  Kulturverein in Berlin e.V.
IBAN:  DE15 1204 0000 0101 1485 00
BIC: COBADEFFXXX
Commerzbank
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Märkused

Andmete muutused:
Aadressi ja kontoandmete muutustest palume seltsi informeerida. Seltsi põhikiri ja lisainfo on leitav seltsi 
kodulehel: https://berliinieestikultuuriselts.wordpress.com

Liikmestaatuse algus:
Liikmeksastumise kuupäevaks loetakse allkirja kuupäeva.

Väljaastumine:
Seltsist väljaastumine saab toimuda vaid juhatusele esitatud kirjaliku selgitusega, mis peab olema laekunud üks 
kuu enne majandusaasta lõppu.

Andmekaitse:
Liige ja liikmemaksu tasuja on sellega nõus, et nende andmed seltsisiseseks tarbeks salvestatakse. Andmeid 
kasutatakse vaid seltsisiseseks tööks ega edastata kolmandatele. Rohkem infot andmekaitse kohta on siin: 
https://berliinieestikultuuriselts.wordpress.com/datenschutz/
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