BIJDRAGENSYSTEEM

Interessegemeenschap Grensoverschrijdende Geïntegreerde Kwaliteitsgarantie e. V.
Stand: Besluit van de ledenvergadering vam 29 mei 2018

LEDEN
De volgende juridische en natuurlijke personen (ledengroepen) kunnen een lidmaatschapsverzoek indienen:
•
•
•

Ondernemingen binnen de doelgroep (landbouw- en voedingsmiddelindustrie)
Universiteiten en onderzoeksinstellingen verbonden aan de doelgroep
Non profit-organisaties (b. v. kamers, bonden, inrichtingen ter bevordering van de economie)

•

Particulieren

LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE
Voor de ledengroepen van de vereniging is het volgende bijdragensysteem van kracht:
GROEP

BESCHIJVING

LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE PER JAAR

A

Privatpersonen/persönliche Mitglieder

95,- €

B

Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen

475,- €

C

Non-profit-Organisationen

475,- €

D

Unternehmen bis 10 Mitarbeiter

475,- €

E

Unternehmen bis 50 Mitarbeiter

950,- €

F

Unternehmen über 50 Mitarbeiter

1425,- €

Classificaties en gedetailleerde regelingen gebeuren bij de opname van het nieuwe lid
resp. wanneer er veranderingen plaatsvinden. Een vrijwillige plaatsing naar hogere bijdragen is
altijd mogelijk.

VERDERE REGELINGEN
•
•
•
•

De te betalen lidmaatschapsbijdragen worden jaarlijks in één som op het moment van
toetreding resp. aan het begin van het jaar d.m.v. een overschrijvingsformulier door het lid
gestort (de rekening van GIQS e. V. zie beneden.)
Er hoeft geen inschrijfgeld te worden betaald.
Wordt de aanvraag gedurende het derde kwartaal ingediend, moet de helft van de lidmaatschapsbijdrage betaald worden. Vanaf het vierde kwartaal wordt geen bijdrage voor het
lopende jaar geeft.
Voldoet een lid niet aan zijn verplichting tot informatie tegenover de vereniging bijvoorbeeld bij veranderingen van de bankverbinding, adres enz., moet hij de daarmee verbonden
hogere kosten betalen.
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GIQS e. V.
Vorstandsbüro
Marie-Curie-Straße 3
D-53359 Rheinbach

AANVRAAG OPNAME IN DE VERENIGING

Interessegemeenschap Grensoverschrijdende Geïntegreerde Kwaliteitsgarantie e. V.
Hiermede vraag (vragen) ik/wij mijn/onze toetreding aan tot de vereniging

Interessengemeinschaft Grenzüberschreitende, Integrierte Qualitätssicherung (GIQS) e. V., Kleef (D)
Organisatie/Onderneming:
Naam/Contactpersoon:
Postcode:			Plaats:
Straat/Postbus:
Telefoon:				Telefax:
Email:					Internet:
De lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks overgemaakt aan:
GIQS e. V.
Volksbank Kleverland eG
IBAN: DE07 3246 0422 1804 1110 14
BIC: GENODED1KLL

Actuele jaarbijdrage: € 			

volgens geldend bijdragensysteem

Plaats, datum:
Bindende ondertekening:
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ALGEMENE INFORMATIE

Over de dataverwerking volgens artikel 13 DSGVO
VERKLARING TOESTEMMING in het verzamelen en verwerken van data door GIQS e. V. in
verband met de opname in de vereniging.
Voor het lidmaatschap vindt de verzameling en verwerking van de volgende persoonsgebonden
gegevens plaats: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, bankgegevens.
De gegevens worden op de server van GIQS e. V. opgeslagen en kunnen alleen door gemachtigde
personen ingezien worden. Wij verzekeren u hiermee, dat de elektronische gegevensverwerking
op basis van de hiervoor geldende richtlijnen gebeurt en voor de totstandkoming van het lidmaatschap noodzakelijk is. Bovendien is voor elke verdere gegevensverzameling de toestemming van het lid nodig. Een automatische verwijdering van de gegevens gebeurt zodra de gegevens niet verder nodig zijn.

GEBRUIKERSRECHTEN
Ondergetekende heeft het recht, deze toestemming te allen tijde zonder een reden te herroepen. Verder kunnen de verzamelde gegevens indien nodig gecorrigeerd, verwijderd of beperkt
worden. Op aanvraag kunt u op het boven genoemde adres gedetailleerde informatie over de
omvang van de door ons opgeslagen gegevens opvragen.

GEVOLGEN VAN HET NIET-ONDERTEKENEN
Ondergetekende heeft het recht, met deze verklaring akkoord te gaan – omdat het lidmaatschap in de vereniging echter op de verwerking van de genoemde gegevens aangewezen is, zou
een niet-ondertekend lidmaatschap elkander uitsluiten.
Met mijn handtekening ga ik akkoord met de statuten en codes van de vereniging in meest actuele geldende versie.
De informatieplichten volgens artikel 12 tot en met 14 DSGVO heb ik gelezen en
ter kennisgeving aangenomen.
												
Plaats, datum: 				Handtekening:
Ik ben mij ervan bewust, dat mijn toestemming voor de verwerking van de genoemde gegevens
vrijwillig gebeurt en te allen tijde door mij, helemaal of deels, per direct ingetrokken kan worden.
												
Plaats, datum:				Handtekening:
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