ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΕΠΙΘΕΤΟ: ........................................................................................
ΟΝΟΜΑ: ..........................................................................................
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ....................................................................
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: ...............................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ.........................................................ΑΡ: .............
Τ.Κ: ..........ΠΕΡΙΟΧΗ: ............................ΕΠΑΡΧΙΑ: ............................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ): ........../........../......................
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ..............................................................................
ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ: .............................................................................
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ: ................................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ: ............................ΕΡΓΑΣΙΑΣ................................
ΚΙΝΗΤΟ: .............................E-MAIL: ........................................ ……….

Δηλώνω ότι συμμορφώνομαι με τις διατάξεις του Καταστατικού της Σ.Α.Π-ΤΕΠΑΚ και
συγκατατίθεμαι όπως τα προσωπικά μου στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα αίτηση,
χρησιμοποιούνται από την Σ.Α.Π-ΤΕΠΑΚ, σύμφωνα με τις πρόνοιες, όπως αναφέρονται στο
πίσω μέρος της αίτησης.
Με την παρούσα αίτηση καταβάλλω το τέλος εγγραφής €5,00-.

Προς Λογιστήριο Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Υπεύθυνη Δήλωση πληρωμής συνδρομής ΣΑΠ - ΤΕ.ΠΑ.Κ.
Εγώ ο/η υποφαινόμενος/η .................................................................................
με

αριθμό

ταυτότητας….............................

και

αριθμό

κοινωνικών

ασφαλίσεων

………………………. δηλώνω ότι έχω εγγραφεί ως μέλος της ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ και παρακαλώ
όπως προχωρήσετε άμεσα σε αποκοπή, μηνιαία 0.2% πάνω στις ακαθάριστες απολαβές*
μου ως συνδρομή στη ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ και να εμβάζετε το ποσό αυτό στη ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ
Ημερομηνία ..........................

Υπογραφή Μέλους ...................................

(*) Ακαθάριστες απολαβές νοείται ο βασικός μισθός, γενικές μισθολογικές αυξήσεις και
τιμαριθμικό επίδομα μόνον.

Συνάδελφε/Συναδέλφισσα
Σε συγχαίρουμε για την απόφασή σου να ενταχθείς στη Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σ.Α.Π-ΤΕΠΑΚ).
Με τη συμπλήρωση του μπροστινού μέρους της παρούσας αίτησης, μας έχεις γνωστοποιήσει
μια σειρά από προσωπικά σου δεδομένα.
Μέσα στο πλαίσιο του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία
του Ατόμου) Νόμου του 2001, σου γνωστοποιούμε την ύπαρξη και λειτουργία αρχείου
προσωπικών δεδομένων και σε διαβεβαιώνουμε για χρήση αυτών των στοιχείων μόνο για
σκοπούς που είναι απόλυτα σύμφωνοι με το Νόμο και το Καταστατικό της Σ.Α.Π-ΤΕΠΑΚ.
Τέτοιοι σκοποί είναι η τήρηση Μητρώου Μελών σύμφωνα με τον Περί Συντεχνιών Νόμο και
Κανονισμούς, η ενημέρωση των Μελών από την Συντεχνία, η αλληλογραφία με τα Μέλη, η
διεκπεραίωση πληρωμών και οι εσωτερικές ανάγκες της Συντεχνίας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, είναι η:
Σ.Α.Π-ΤΕΠΑΚ

