Мерцедес-Бенц Клуб България
Mercedes-Benz Club Bulgaria
До:
Управителния съвет на
Мерцедес‐Бенц Клуб България

ЗАЯВЛЕНИЕ
От:……………………………………………………………………………………………….
име, презиме, фамилия на кирилица

От:……………………………………………………………………………………………….
име, презиме, фамилия на латиница

ЕГН:…………………………………., № на Л.К. ……………………………………….
издадена от: ……………………………………………. на ………………………….
гр./с. …………………………………………………………………. П.К. ……………….
Адрес: …………………………………………………………………………………….....
Телефон: …………………………………………………………………………………….
Email: ………………………………………………………………………………………….
Заетост/месторабота: ………………………………………………………………..
Желая да ми бъде издадена клубна карта:
С настоящото, искам да заявя напълно доброволното си желание за членство в сдружение с нестопанска цел
„Мерцедес‐Бенц Клуб България“. Запознат съм и приемам устава на клуба, както и целите и дейността за
постигането им. Разбирам, че участието ми в клубната дейност е изцяло на добра воля и тя по никакъв начин не
ограничава гражданските ми права, както и правото ми на участие в други клубове, сдружения и организации,
включително политически партии – сега и в бъдеще.

www.mbclub.bg

С настоящото, декларирам, че няма да извършвам и предизвиквам умишлено действия, водещи до злепоставяне
или компрометиране на „Мерцедес‐Бенц Клуб България“ като организация и неговите членове в частност.
С настоящото се ангажирам съвестно и редовно да участвам в мероприятията на „Мерцедес‐Бенц Клуб България“
и да плащам годишния членски внос, както и да допринасям за развитието на клуба в рамките на своите
възможности.
Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), декларирам своето съгласие, попълнените
лични данни в настоящото заявление, да бъдат съхранявани и обработвани от СНЦ „Мерцедес‐Бенц Клуб
България“ съгласно целите на сдружението, приетия устав и при спазване на ЗЗЛД. Личните данни няма да се
предоставят на трети лица, освен на компетентни държавни органи в изрично предвидените от закона случаи.
Съгласен съм, предоставените лични данни (три имена на латиница, дата на раждане, адрес за кореспонденция,
email и телефон) да бъдат предоставени на Mercedes‐Benz Museum GmbH, гр. Щутгарт, Германия, във връзка с
издаването на международно валидна клубна карта при спазването на законодателството за опазване на лични
данни валидно във Федерална република Германия.
Дата: ……………………………..

Желая членството да започне от: ……………………………….(календарна година)

Подпис ……………………………….

Утвърдил: Председател на УС на МБКБ: ………………………………. дата …………………………

Клубен номер:……………………………… Клубна карта: BUL…………………………

