ELSA AVRUPA GENÇ HUKUKÇULAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ ÜYE
BAŞVURU FORMU
Kimlik Bilgileri
TC No :
Ad Soyad :
Doğum Tarihi :
Anne-Baba Adı:
Kişisel Bilgiler
Telefon Numarası :
E-Mail Adresi :
Adres :
Üniversite/Fakülte :
Meslek :
Sınıf (ya da mezuniyet tarihi) :

1- ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği’nden ya da şubemizden nasıl haberdar oldunuz?

2- ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği dışında varsa üye olduğunuz başka dernek ve/veya
kulüpler nelerdir? Bu dernek ve/veya kulüplerde görev aldığınız etkinliklerden bahsediniz.

ELSA AVRUPA GENÇ HUKUKÇULAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ ÜYE
BAŞVURU FORMU
3-ELSA’ya neden katılmak istiyorsunuz?

İşbu başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru sahibi tarafından elden ve şahsen bir şube yönetim
kurulu üyesine veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen üniversite temsilcisi veya direktörlere teslim
edilmesi ya da Şubemizin Merkezine kargo yolu ile iletilmesi gerekmektedir.
Yönetim kurulunun başvurunun değerlendirmesinde gerek esas gerek şekil bakımından Dernek tüzüğümüz
gereği takdir yetkisi bulunmakta olup reddedilen başvurulara ilişkin yapılan aidat ödemeleri ilgili banka
kesintileri mahsup edildikten sonra iade edilecektir.
Yukarıda yer alan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair mevzuat
hükümleri ile işbu mevzuat hükümlerine uygun olarak internet sitemizde bilginize sunulan KVKK ve Gizlilik
Politikası kapsamındaki ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği Genel Aydınlatma Metni çerçevesinde, ELSA
Avrupa Genç Hukukçular Derneği tarafından üyelik işlemlerinin tamamlanabilmesi ve dernek faaliyetleri
hakkında sizi bilgilendirebilmek amaçlarıyla sınırlı olarak veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması durumunda hukuki sebeplere dayanarak işlenebilecektir. Bu amaçla gerekli
olduğu sürece kişisel verileriniz periyodik olarak işlenebilecektir. Üyeliğiniz sona erdiği takdirde mevzuatın izin
verdiği ve gerektirdiği ölçüde kişisel verileriniz işlenmeye devam edilecek, akabinde makul bir sebep ve
kanunda öngörülen saklama süresinin dolması halinde bu veriler derhal silinecek veya anonim hale
getirilecektir.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili sorularınızı yazılı olarak veya
kimliğinizin teyit edildiği e-posta ile secgen.istanbul@tr.elsa.org adresine iletebilirsiniz.
Üyelik Formu hakkındaki aydınlatma metninin ayrıntısına işbu formun aşağısında yer alan QR koddan
ulaşabilirsiniz.
ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği tarafından kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlara bağlı kalmak
kaydıyla KVKK’da tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin
işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına ve
gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın
yapıldığını, işbu metni ve ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği Genel Aydınlatma Metnini okuduğumu kabul
ve beyan etmekteyim.
Dernek tüzüğünü okudum, başvurumun değerlendirilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim.”
İsim/Tarih/İmza

İşbu form ile birlikte aşağıdaki evrakları ekleyiniz;
●İki adet nüfus cüzdanı fotokopisi
●Hukuk fakültesi öğrencisi veya hukuk fakültesinden mezun olduğunu gösterir belge fotokopisi.
●Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilseniz, Türkiye’de ikamet izni bulunduğunu kanıtlayan
belgenin aslı ve bir sureti
●3 adet renkli vesikalık fotoğraf
●50 Türk Lirasının (yılın aidatı) Derneğimizin Garanti Bankası TR12 0006 2000 4430 0006 2994
10 IBAN numaralı hesabına yatırıldığını gösterir belge. (Aidat yatırılırken açıklamalara kişi ad
soyadı TC kimlik numarası yazılmalı, dekont secgen.istanbul@tr.elsa.org adresine iletilmelidir.

