PITÄJÄNMÄEN OSUUSRUOKALA
JÄSENHAKEMUSLOMAKE
Etunimi ________________________ Sukunimi ________________________

Puh ____________________ Sähköposti ______________________________

Jäsenyys edellyttää työsopimusta ABB:llä, sekä vähintään yhden vuoden kestävää työsuhdetta.
Opiskelijoita, harjoittelijoita ja vuokra/ostopalvelutyöntekijöitä ei hyväksytä jäseniksi.

Työsuhteeni ABB:llä on toistaiseksi voimassaoleva (=vakituinen työsuhde)

Työsuhteeni ABB:llä on määräaikainen, ja se kestää vähintään yhden vuoden.
Määräaikaisen työsuhteen aloituspäivä:
Määräaikaisen työsuhteen päättymispäivä:

Tutustun Pitäjänmäen Osuusruokalan sääntöihin.

Jäsenedut astuvat voimaan heti, kun osuusmaksu 2

Pitäjänmäen
Hylkäyksestä
erikseen.

Osuusruokalan
ilmoitetaan

Henkilötiedot

hallitus

hakijalle,

hyväksyy

ja

kerätään

€ on maksettu.

tai

osuusmaksu
tältä

hylkää

jäsenet

palautetaan.

lomakkeelta

hallituksen

kokouksessa.

Hyväksymisestä

POR

ei

jäsenrekisteriä

ilmoiteta
ja

POR

jäsenpostitusrekisteriä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen
velvoitteeseen

(Osuuskuntalaki

4

luku

14

§),

ja

rekistereitä

käytetään

tiedottamiseen. Lisätietoja ja tietosuojaseloste: http://www.por.fi

Helsingissä ____ / ____ 20

________________________________
Hakijan allekirjoitus

POR HALLITUKSEN SIHTEERI TÄYTTÄÄ

Hakija on hyväksytty POR jäseneksi.

Päivämäärä:
Jäsennumero:

osuuskunnan

PITÄJÄNMÄEN OSUUSRUOKALA
MEMBERSHIP APPLICATION
First name ________________________ Surname ________________________

Phone ____________________ E-mail address ______________________________

To join the Cooperative, the applicant must be employed by ABB in an open -ended or a minimum of
one year fixed-term contract.

My employment with ABB is an open -ended contract

My employment with ABB is a minimum of one year fixed-term contract
Fixed-term contract starting day:
Fixed-term contract ending day:

I get acquainted with the rules of Cooperative.

Membership benefits take effect as soon as the membership fee of

The

Board

of

Cooperative

approves

or

rejects

the

members

€ 2 has been paid.

at

the

Board

meeting.

The

rejection will be notified to the applicant and the membership fee will be refunded. Approval
will not be announced separately. Personal information is collected from this form for the POR
Member Registry and the POR Member Mailing Registry. The processing of personal data is
based on the statutory obligation of the registrar (6th chapter, section 14 of the Cooperatives
Law), and the registers are used to inform the cooperative. Further information and Privacy
Policy: http://www.por.fi

In Helsinki ____ / ____ 20

________________________________
Applicants signature

COOPERATIVE SECRETARY TO FILL

The applicant has been accepted as a member of Cooperative.

Date:
Membership number:

