Ag cosaint seirbhísí poiblí
Ag tacú le seirbhísigh poiblí
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Seoladh Suíomh Oibre
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Cad é an seoladh ar chóir a úsáid chun páipéir vótála CSPTE a sheachadadh:

Fón: Pearsanta

Ríomhphost: Pearsanta

Fón: Obair
An Oibríonn Tú

Obair

Baile

Ríomhphost: Obair
Lánaimseartha

Páirtaimseartha

An raibh tú i do bhall de CSPTE roimhe seo?

Bhí

Má bhí, cad chuige ar fhág tú D’éirigh
as

Má bhí, freagair an chéad cheist eile.

Ní Raibh

D’fhág an
tSeirbhís

An raibh tú i do bhall d’aon cheardchumann eile?

Le Linn An Téarma

Postroinnt

Bhí

Sos
Gairme

D’athraigh fostóir

Ní Raibh

Ainm an Cheardchumainn

An dáta éirí as

Dearbhaím, chomh fada agus is eol dom, go bhfuil freagraí na gceisteanna thuas ceart. Má ghlactar le m’iarratas, toilím cloí le rialacha CSPTE agus
ceadaím an síntiús cuí a asbhaint ó mo thuarastal.
Síniú

Dáta

Fógra um Chosaint Sonraí: An 25 Bealtaine 2018, tháinig an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (“an GDPR”) i bhfeidhm. Éilíonn an GDPR orainn breathnú ar an
dóigh a úsáideann muid faisnéis phearsanta ár mball agus na cúiseanna a mbaineann muid úsáid aisti. Éilíonn sé orainn fosta na baill a bhfuil a gcuid faisnéise pearsanta
againn a choinneáil ar an eolas faoinár gcuspóirí, ár n-oibleagáidí agus a gcearta siúd. Is féidir teacht ar ár bhFógra Príobháideachta ar ár suíomh idirlín, ag an nasc seo a
leanas www.nipsa.org.uk/Privacy_Notice

Asbhaint Dhíreach ó Thuarastal

Ainm iomlán

Ceadaím an asbhaint ó mo thuarastal, go bhfógrófar a mhalairt, na síntiúis iomchuí atá le híoc le NIPSA. Ceadaím fosta, más rud é go gcaitear an síntiús a athrú, go n-athrófaí an
asbhaint dá réir.

Fostóir

Uimhir Iomlán Phárolla

Seoladh Suíomh Oibre
Síniú

Uimhir Árachas Náisiúnta
Cód Poist

Dáta

Ríomhphost: membership@nipsa.org.uk
40376-Ire

