TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ
GENEL MERKEZİ

Bu kısım Derneğimiz tarafından doldurulacaktır:

Üyelik No:
Üyelik Karar Tarihi:
Kaydı Yapan:

TURKISH NURSES ASSOCIATION
Yüksel Caddesi No: 35/6 06420 Kızılay/ANKARA
Tel : +90 312 431 80 99 Fax : +90 312 431 80 99
ÜYELİK BAŞVURU FORMU

Derneğimize üyelik başvurusunda bulunmak için lütfen aşağıdaki formu doldurun. Formla birlikte;
•

1 adet vesikalık fotoğrafı (aslı),

•

Mezun olunan okula ait diploma örneği veya okul çıkış belgesini,

•

Derneğin banka hesaplarına 100,00 TL tutarındaki aidatın yatırıldığını gösterir banka ya da posta
çeki dekontunu Derneğimize iletin.

Kimlik Bilgileri
Adı Soyadı:
Anne Adı:

T.C. Kimlik No:

Baba Adı:

Medeni Durum:

Doğum Tarihi ve Yeri:

Cinsiyet:

Eğitim Durumu Bilgileri:
İletişim ve Çalışılan Kurum Bilgileri:
İl Bilgisi
(THD Şubesi olan illerde yaşayan meslektaşlarımız, ancak o şubeye üye olabilirler.)
Adres Bilgisi

Ev Adresi:

İletişim Adresim
Telefon

Çalıştığınız Kurum ve Adresi:

( ) Ev Adresimdir

( ) İş Adresimdir

Cep Telefonu:
İş Telefonu:

E-Posta
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TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ BANKA IBAN BİLGİLERİ
1- TÜRKİYE İŞ BANKASI MİTHATPAŞA ŞUBESİ
2- TÜRKİYE İŞ BANKASI İBNİ SİNA HASTANESİ ŞUBESİ
3-TÜRKİYE İŞ BANKASI EMEK ŞUBESİ

:TR06 0006 4000 0014 2280 5156 35
:TR94 0006 4000 0014 3640 0806 98
:TR51 0006 4000 0014 2070 6773 44

Yukarıdaki bilgileri gerçeğe uygun olarak doldurdum. Bu bilgilerde bir değişiklik olması halinde
Derneğe en geç 1 ay içerisinde bildirimde bulunmam gerektiğini, aksi takdirde yukarıdaki iletişim
bilgilerime yapılan bildirimlerin tarafıma yapılmış sayılacağını anladım.
Türk Hemşireler Derneği Tüzüğünü okudum, üyelik şartlarını, hak ve yükümlülüklerimi biliyor ve
kabul ediyorum. Derneğe üyelik talebimin kabul edilmesini ve gereğinin yapılmasını rica ederim.
Tarih:
Ad Soyad:
İmza:
ÜYELERİMİZ İÇİN KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

Bu metin, veri sorumlusu olarak tüm kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde işlediğimiz hakkında sizi
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Anlamadığınız veya tereddüt duyduğunuz kısımları Derneğimize
sorarak anlaşılır hale getirmenizi önemle rica ederiz.
Türk Hemşireler Derneği olarak, Tüzüğümüz uyarınca faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmemiz için bir takım kişisel
verilerinizi işlememiz gerekebilmektedir. Bu veriler şunlardan ibarettir: “Kimlik, İletişim, Mesleki Eğitim/Deneyim,
Görsel Kayıt (vesikalık fotoğraf), Mali Ödeme (Aidat, Seminer Kayıt Ödemesi vb. ödemelerin alınması), İşlem
Güvenliği (Derneğimizin internet sitesinde yapılan işlem bilgileri, parola bilgileri vb.)
Kişisel Verilerinizi; Tüzüğümüzde belirtilen amaçlarımızı faaliyetlerimiz doğrultusunda gerçekleştirmek, üyelik
süreçlerini yürütmek, aidat ödemelerini almak ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5253 sayılı Dernekler
Kanunu, 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili
mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla işlemekteyiz. Kişisel Verilerinizi;
üyelik başvuru formunu doldurarak Derneğimize fiziken ya da elektronik yolla iletmeniz, Derneğimiz web
sitesinde işlem yapmanız, elektronik yolla aidat ödemesi gerçekleştirmeniz, Derneğimiz tarafından düzenlenen
etkinliklere katılmanız yollarıyla toplamaktayız. Kişisel verilerinizi, gerekli teknik ve idari önlemleri alarak
Derneğimiz bünyesinde korumakta, hukuken gerekli olmadığı sürece üçüncü kişilerle/kurumlarla/kuruluşlarla
paylaşmamaktayız. Yalnızca;
•

Dernekler Kanunu’nun Geçici 1.Maddesi uyarınca adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi ve kimlik numaranızı
Dernekler Bilgi Sistemi’ne (DERBİS) kaydetme yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

•

Derneğimizce bir etkinlik düzenlenmesi halinde, talebiniz üzerine katılımınızın gerçekleştirilebilmesi için
kimlik ve iletişim bilgilerinizi anlaşmalı olduğumuz organizasyon firmasına iletmemiz gerekebilmektedir.

•

Derneğimize hukuki bir soru yöneltmeniz halinde, bu soru ile kimlik ve iletişim bilgilerinizi içerir e-postanız,
Derneğimizin anlaşmalı olduğu Avukatlık Bürosuna yönlendirilmektedir.
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Kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini, neden işlendiğini, amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçi ve
yurtdışında aktarılıp aktarılmadığını, kime aktarıldığını öğrenme hakkınız bulunmaktadır. Eksik veya yanlış
olduğunu düşündüğünüz verilerin düzeltilmesini, kanuni şartlar mevcutsa silinmesini ve ilgili 3.kişilerin de
bilgilendirilmesini isteyebilirsiniz. Verilerinizin hukuka aykırı işlenmesi dolayısıyla zarara uğradığınızı
düşünüyorsanız, bu zararın tazminini talep edebilirsiniz. Tarafımıza ilettiğiniz başvuruları 30 gün içerisinde
yanıtlayacağız. Bu haklarınızı kullanabilmek ve kişisel verilerinizin işlenme süreçlerine ilişkin Derneğimize
sorularınızı yönelebilmek için Yüksel Caddesi Huzur Apt. No: 35/6 Yenişehir/Ankara adresimize bizzat gelebilir,
(0312) 431 80 99 numaralı telefonlardan Derneğimizi arayabilir, info@thder.org.tr uzantılı e-posta adresimize
mail gönderebilirsiniz. Eğer Derneğimizin bir şubesinin üyesi iseniz https://www.thder.org.tr/subelerimiz
uzantısında bulunan iletişim bilgilerinden Şubelerimize de ulaşabilirsiniz.
Yukarıdaki bilgileri okudum, anladım.
Ad Soyad:
İmza:
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