
Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok 
kezeléséhez 

 

Alulírott 

Név:  ...................................................................................................................................  

Cím:  ...................................................................................................................................  

Telefonszám:  .....................................................................................................................  

E-mail cím:  .........................................................................................................................  

További adatok:  .................................................................................................................  

 

kijelentem, hogy jelen okirat aláírásával önkéntesen 

hozzájárulok 

hogy a fentiekben megjelölt személyes adataimat az 

 

Egyesület (Adatkezelő): Szegedi Röplabda Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület) 

Székhely: 6724 Szeged, Vértói út 7. IX/51. 

Nyilvántartási szám: 06-02-0002144 

Adószám: 18474206-1-06 

Képviselői: Varga Tamás elnök 

Adatvédelmi tisztviselő neve:  

  ........................................................................... 

mint adatkezelő az alábbi célokra kezelje: 

Az Egyesület által végzett adatkezelés célja az Egyesület főtevékenységeként végzett 

sporttevékenység. A fiatalság és a polgárok szabadidejének tartalmas, magas színvonalú 
kitöltésének segítése különböző sporttevékenységekkel. 



A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs és önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (Infotv.). 

Az Egyesület a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes adataim 
kezelésével összefüggésben:  

1.) Az Egyesület fentiekben megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az érintett 
hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. 

2.) A fentiekben rögzített célú megkereséshez az érintett az egyértelmű, kifejezett 
hozzájárulását az adatkezelő Egyesület honlapján jelölőnégyzet kipipálásával adja meg, 
adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően, vagy papír alapú nyilatkozat 
útján. 

3.) Az adatkezeléssel érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, 
kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Egyesület személyes adatait a fentiekben 
megjelölt célból kezelje. 

4.) A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím (szükség esetén 
további személyes adatok) 

5.) Az adatkezelés helye: Egyesület székhelye, irodája (6726 Szeged, Fülemüle utca 26.), az 
edzések helyszíne (József Attila Általános Iskola - 6723 Szeged, Gyík utca 3.) 

6.) Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az érintett személyes adatait az adatkezelés 
céljának fennállása alatt, de legfeljebb az Érintett vagy Felhasználó és Egyesület közötti 
kapcsolat megszűnésétől számított 5 évig kezeli, vagy amíg a felhasználó nem kéri az 
adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását. 

7.) Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes 
adataimhoz való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének 
korlátozását, jogom van az adathordozhatósághoz 

8.) Továbbá tudomásul vettem, hogy jogom van panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz, illetőleg bírósághoz is fordulhatok. 

9.) Bővebb tájékoztatást találok az Egyesület honlapján elérhető adatkezelési 
tájékoztatóban (ha van honlap) 

 

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság érvényesítése végett ezzel a nyilatkozattal 
igazolható, hogy az érintett az adatainak kezeléséhez való hozzájárulást megadta, illetőleg a 
jogairól való szükséges tájékoztatást megkapta. 

 
Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak 
megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléshez 
önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá. 

Kelt, 2019 ______hónap____nap 

 

__________________________________________________ 
A nyilatkozattevő aláírása 


