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Lindenstraße e.V.   

dostluk ve dayanışma derneĝine katılma formu  
  

(E-postayla göndermeniz makbuldur): 

lindenschulefoerderverein@gmail.com )  

Soyadı:_____________________________________ Adı: ___________________________________  

Cadde: _____________________________________ Şehir: ______________________________________  

Ҁocuĝun adı: ________________________________ Sınıfı ve Öĝretmeni:___________________________  

Telefon (İsteĝe baĝlı): _________________________ E-Mail : ___________________________________  

(Lütfen E-Mail adresinizi mutlaka yazınız. Ҁünkü bilgilendirme işlemleri ve davetiyeler E-Mail üzerinden gönderilecektir.)  

  

Yıllık aidat:    (en az  ) (  )12,00€   (  ) 20,00€ (  ) 25,00€   (  ) 30,00€   (..) 50,00€ (  ) ____ €    

Lindenstraße e.V. dostluk ve dayanışma derneĝi tarafından toplanan kişisel veriler, üyeliğin bir parçası 

olarak toplanır, işlenir ve saklanır. Bu başvuru formunun 2. sayfasında (arkada) Genel Verilerin Korunması 

Yönetmeliğine (EU-DSGVO) uygun olarak verilerinizin kullanımı hakkında sizi bilgilendiriyoruz. Bu 

bilgilendirme  formunu anladım ve kabul ediyorum.  

  
______________________        _________________________________________ 

Yer, Tarih              Başvuru sahibinin imzası  

  

  

  

Esas Sözleşmeyi, https://die-lindenschule.de/foerderverein adresinde görebilirsiniz.  

  

Üyelik her yılın  30.09'a kadar kendi yazdıĝınız bir dilekςe ile iptal edilebilir!  
  

  
  

Otomatik ödeme talimatı ve SEPA- otomatik ödeme talimatı verilmesi  
Lindenstraße e.V. dostluk ve dayanisma derneği'ne doğrudan otomatik ödeme yoluyla hesabımdan yıllık 

abonelik ücretini ςekme yetkisi veriyorum. Aynı zamanda  destekleme derneĝi tarafından gönderilen 

otomatik ödeme talimatının yerine getirilmesi gerektigini bankama bildiririm. Hesabımın gerekli tutara 

sahip olmaması durumunda bankamın ödeme yapma zorunluluğu yoktur. Uyarı: Yükümlülük tarihinden 

itibaren sekiz hafta içinde tahsil edilen tutarın geri ödenmesini talep edebilirim. Bankamla kabul edilen 

şartlar geçerlidir.  

SEPA otomatik ödeme talimatı: Alacaklı kimlik numarası: DE93ZZZ00000468648  

  

|DE| _| _|-| _|_ |_ | _|-|_ |_ |_ | |-|_ |_ |_ |_ |-| _| _|_ | _|-| _| _|   

IBAN  

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   ___________________________________  

BIC         Bankinstitut    

_______________________________  
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Hesap sahibinin soyadı, adı  

  
______________________        _________________________________________  
Yer,Tarih            

 Basvuru sahibinin imzası  

  
  

Lindenstraße e.V.                                           

dostluk ve dayanışma derneĝi                    
Mitglied im  

                                                                               
  

                                 Üyelik Beyanı Sayfa 2 - Gizlilik Politikası  

13. maddenin 1a AB DSGVO numarali kanununa göre veri işlemede sorumlu kimdir?  

Lindenstraße 26, 42489 Wülfrath adresinde bulunan, Lindenstraße e.V dostluk ve dayanışma derneĝi' nin veri 

işlemeden sorumlu organı, temsilen derneĝin 1. Başkanıdır.  

13. maddenin  1c EU-DSGVO numaralı kanununa göre veri işlemenin amacı ve yasal dayanağı nedir?  

Kişisel verilerin işlenmesinin amacı ve yasal dayanağı, dernek ile olan ilişkinin sürdürülebilirliĝinin temellendirilmesidir. 

Derneğin kuruluşu ve uygulanması için  zorunlu olmayan veriler, üyelik formu iςinde  gönüllü bilgi olarak tanımlanır ve 

7. Maddenin EU-DSGVO numarali kannuuna göre rıza temelinde toplanır ve işlenir.  

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?  

Adınızı, adresinizi, telefon numaralarınızı ve e-posta adresinizi davetiyeler, dernekten  gelen bilgiler, yardım talepleri 

ve sorularınız , banka bilgilerinizin deĝişmesi durumunda , ödeme problemleri  veya benzeri durumlarda size ulaşmak 

için kullanırız. Kesinlikle kişisel bilgilerinizi üςüncü kişilerle  paylaşmayız.  

Banka bilgilerinizi ne için kullanıyoruz?  

Sadece yıllık üyelik ücretinin otomatik ödemesi için kullaniyoruz. Banka bilgileriniz baĝışlarınızın  Kreissparkasse 

Düsseldorf'a aktarılabilmesi iςin gereklidir.  

Verileriniz ne kadar süre saklanır?  

Bilgileriniz derneğimizle ilişkinizi kesene kadar saklanacaktır. Sözleşmeyí iptal durumunda  § § 140ff  kanun maddesi 

uyarınca yasal saklanma sürelerine tabi olmadıkça verileriniz silinecektir.  10 yıl sonra, tüm veriler tamamen silinir.  

Verileriniz nasıl saklanir?  

Verileriniz  EDV- destekli ve şifre korumalı olarak saklanacaktır. Sürekli internet bağlantısı yoktur.  

Daha fazla bilgiyi nasıl ve nereden alabilirim?   

Tabii ki, herzaman haklarınız için bilgi edinebilirsiniz. Bilgiye erişim kanununun 15. Maddesi gereĝi (EU-DSGVO) 

herzaman bilgi edinebilirsiniz.  Lütfen aşağıda listelenen iletişim seçeneklerini kullanın. Hemen sizinle iletişime geçip 

sorularınızı cevaplayacağız.  

Başka hangi haklara sahibim?  
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Eĝer verilerinizin kullanılmasını kabul etmiyor veya sizce bilgileriniz  yanlış kullanılıyorsa, herhangi bir zamanda 
düzeltme hakkınızı (Madde 16 EU-DSGVO), iptalinizi (Madde 17 EU-DSGVO) ve sınırlama hakkınızı (Madde 18 
EUDSGVO) kullanabilirsiniz. Aynı şekilde, veri devredebilinirlik hakkına sahipsiniz (Madde 20 EU-DSGVO). Bu 
durumlarda sizden bizimle iletişime geçmenizi rica ediyoruz. Ayrıca, uygun denetleme makamından bilgi alma veya 
şikayette bulunma olanaklarına da sahipsiniz. Yetkili denetleme makamı: Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü bölge yetkilisi, 
Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf, İnternet adresi: www.ldi.nrw.de  

Verileri sağlama görevi: Lindenstraße e.V. dostluk ve dayanışma derneĝinin üyeliği iςin gerekli verilerin (isim, adres, 

iletişim bilgileri, banka bilgileri) kullanılır olması zorunludur. Eĝer verilerinizi silmek istiyorsanız, bu  beraberinde 

dernek üyeliĝinizin de sonlanması anlamına gelir.  
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