„RIV atbalsta biedrība”
Kurzemes prospekts 158, Rīga, LV-1029,
reģ.nr.50008286941, norēķinu konts bankā LV80PARX0022770650001

Biedra pieteikuma anketa
Vārds, Uzvārds/
Jur.pers. nosaukums: ________________________________________________________________________
Personas kods/
Reģ.Nr.: _____________________________________
Dzīvesvietas adrese/
Juridiskā adrese: ___________________________________________________________________________
Kontakttālrunis: ______________________________
E-pasta adrese: _________________________________________________________________

Lūdzu Biedrības valdi uzņemt mani par biedru „RIV atbalsta biedrība”. Apņemos ievērot
Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus, regulāri nomaksāt ikgadējo biedra naudu
un ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu.
Biedra tiesības ir piedalīties Biedrības rīkotajās biedru sapulcēs, saņemt informāciju par Biedrības
darbību, tai skaitā iepazīties ar visiem Biedrības protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, piedalīties visos
Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu,
aizstāvēt savu viedokli.
Biedru naudas apmērs ir 12,-eur (divpadsmit eiro) gadā, pārskaitot to uz Biedrības bankas
norēķinu kontu par kārtējo mācību gadu. Biedru naudas apmaksas termiņš ir kārtējā mācību gada
1.decembris. Ja biedrs nav nomaksājis biedru naudu vairāk kā 6 mēnešus pēc noteiktā termiņa, biedrs
tiek izslēgts no Biedrības ar valdes sēdes lēmumu.
Ar parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Biedrības Statūtiem, apņemos tos ievērot un manis
sniegtā informācija ir patiesa.
Paraksts/ Vārds, Uzvārds: ______________________________________
Datums ___/___/________


Par Valdes lēmumu tiksiet informēts/-a uz Jūsu norādīto e-pasta adresi personīgi, saskaņā ar
Biedrības statūtiem 1 mēneša laikā kopš pieteikuma pieņemšanas brīža.



Lai turpmāk Jūs, kā Biedrības biedrs, saņemtu informāciju par Biedrības darbību, paziņojumus par
biedru kopsapulču sasaukšanu, valdes lēmumus, tiktu ierakstīts Biedrības biedru reģistrā, lūdzam
atzīmēt, ka Jūs esat iepazinies ar savu personas datu apstrādes nosacījumiem un piekrītat šādas
informācijas saņemšanai un apstrādei:
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 Ziņas, jaunumi par Biedrības darbību, plānotiem pasākumiem u.c. informāciju, kas saistīta ar
Biedrības izvirzītajiem mērķiem;
 Atļauju savu personīgo e-pasta adresi izmantot elektroniskajā biedru grupā;
 Piekrītu un esmu iepazinies ar manu personas datu apstrādes nosacījumiem*.
*Personu datu apstrādes nosacījumi
Lai sagatavotu vai iegūtu informāciju, kas būtu orientēta uz biedru un Biedrības vajadzībām, t.i.
biedru uzskaite (ieraksts Biedrības reģistrā, saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu 28.panta
2.daļu), paziņojumi par biedru sapulču sasaukšanu uz biedra norādīto e-pasta adresi, Biedrības
grāmatvedības vešana, gada pārskata sagatavošana, biedru naudas grāmatošana u.c.
nepieciešamās darbības, kas izriet no Biedrības tiešo mērķu un uzdevumu sasniegšanas,
īstenošanas.
Personas datu apstrādi veic un glabāšanu nodrošina Biedrības valdes locekļu pilnvarota persona
no valdes locekļu vidus. Biedra personas datu ieraksti tiek dzēsti 5 dienu laikā pēc biedra izstāšanās
no Biedrības.
Šo piekrišanu var atsaukt jebkurā brīdī, iesniedzot rakstveida pieprasījumu Biedrības valdē.
Ar parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies un piekrītu augstāk atzīmētajiem nosacījumiem par
personu datu izmantošanu un apstrādi.
Paraksts/ Vārds, Uzvārds: ______________________________________
Datums ___/___/________
Jautājumu gadījumā rakstīt uz e-pasta adresi rivatbalstabiedriba@gmail.com

Pieņemts: ________________________________
/paraksts, Vārds Uzvārds/
_____._____.______
Ar 20___.gada ____.______________ Valdes lēmumu Nr. ________ uzņemts/-a par „RIV atbalsta
biedrība” biedru/-i.
Valdes priekšsēdētāja paraksts ___________________________
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