INNTÖKUBEIÐNI
Hér með sækir neðangreindur einstaklingur um aðild að Meistarafélagi húsasmiða (MFH)
og skuldbindur sig til að halda lög þess og samþykktir. MFH er aðili að Samtökum iðnaðarins
og Samtökum atvinnulífsins fyrir hönd atvinnurekenda innan félagsins. Jafngildir þessi
umsókn einnig umsókn fyrirtækis míns um aðild að Samtökum iðnaðarins og Samtökum
atvinnulífsins.

Einstaklingur:
Kennitala:

Heimilisfang:

Póstnúmer:

Staður:

Sími:

Farsími:

Netfang:
Hver var meistarinn þinn:
Hvenær var sveinsbréf útgefið
Hvenær var Meistarabréf útgefið:

Félagsmenn sem reka fyrirtæki fylla einnig út þennan hluta skjalsins.
Fyrirtæki í eigu félagsmanns:
Kennitala:

Heimilisfang:

Póstnúmer:

Staður:

Launavelta:

Heildarvelta:

Netfang:

Heimasíða:

Fjöldi starfsmanna:

Einyrki:

Dagsetning

Undirskrift:

Afgr. Á stjórnarf. MFH

Formaður MFH

Sími:

Nei

Já

Gögn sem fylgja þurfa umsókn: Mynd af umsækjanda og afrit af meistarabréfi.

MFH birtir félagaskrá á heimasíðu félagsins í þeim tilgangi að auka sýnileika þeirra einstaklinga
sem hafa meistararéttindi og auðvelda neytendum og öðrum hagsmunaaðilum að sækja
þjónustu hjá aðilum sem eru meistarar á sínu sviði.
MFH er umhugað að virða réttindi einstaklinga og starfa samkvæmt lögum nr. 90/2018 um
persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Ein meginheimild fyrir vinnslu persónuupplýsinga
byggir á samþykki þess einstaklings sem vinnslan nær yfir. Þetta samþykki skal vera veitt án
allra skilyrða og viðkomandi á rétt á að draga samþykki sitt til baka hvenær sem er.
Í samræmi við ofangreint óskar MFH eftir samþykki þínu að birta tengiliðaupplýsingar á
heimasíðu sinni með því merkja í boxið hér að neðan.
Sem umsækjandi að MFH samþykki ég að tengiliðaupplýsingar mínar s.s. nafn, sími, netfang
og starfssvæði sé birt á heimasíðu MFH og SI.
Ég samþykki að MFH hafi heimild til að miðla tengiliðaupplýsingum mínum til þriðja aðila ef
grundvöllur þeirra dreifingar er að koma á framfæri fræðsluefni eða kynningum til
félagsmanna innan MFH.
Félagsmaður getur hvenær sem er afturkallað samþykki sitt fyrir birtingu tengiliðaupplýsinga
með því að senda tölvupóst á mfh@mfh.is.
Tengiliðaupplýsingar eru varðveittar hjá SI, SA og MFH á meðan félagsmaður er virkur í MFH.

