
1. számú Melléklet – Adatkérő Lap 
személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez 

 
Név:  

Születési hely:  

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Taj:  

 

Fegyveres Kéz:  

Csoport:  

Sportoló elérhetősége: 

Telefonszám:   

E-mail cím:  

Anya elérhetősége: 

Telefonszám:   

E-mail cím:  

Apa elérhetősége: 

Telefonszám:   

E-mail cím:  

 

TÁJÉKOZTATÁS az Érintett számára 
 

Adatkezelő neve: Békessy Béla Vívó Klub (4031 Debrecen Tőzsér u. 8.)  

Adatkezelő képviselője: Dezső Zsigmond, elnök Serra György ügyvezető 

Az adatkezelés célja: 

 
A regisztrált tagok, az MVSZ felé történő 
adminisztrációja, valamint kapcsolattartás 

céljából 
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.  

A személyes adatok 
tárolásának időtartama:   

a tagsági jogviszony megszűnését követő 5 év 

 
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: 

  
1. A Klub, mint adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a regisztrációkor megadott személyes adatait 

zártan kezeli.  
 

2. A Klub felhívja az Érintett figyelmét, hogy a személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek 

az MVSZ regisztráció céljából. 
 

3. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk a Klub részéről a 
közzétett adatkezelési tájékoztatóban olvasható. Az Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató az 

Adatkezelő honlapján (www.debrecenivivas.hu) kerül közzétételre, valamint ingyenesen hozzáférhető 
fizikai formában az Egyesület székhelyén. 

 

 
4. Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat 
az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Önnek, mint 
érintett személynek joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem 

érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Önnek, mint 
érintett személynek joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás előfeltétele a klubtagságnak. a személyes adatok 
megadására az Érintett a regisztráció céljából köteles.   

 

 

**** 
A fenti információkat, az Adatkezelési Szabályzatot és Tájékoztatót az aláírás előtt megismertem, azt 

megértettem és tudomásul vettem, azokkal kapcsolatban kérdésem, kifogásom vagy aggályom nem 
merült felt, így a fent megadott személyes adataimnak a jelen okiratban megjelölt célú kezeléséhez 

önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, kifejezett hozzájárulok.  

 

 

Kelt, ______________________ 20…. év _____________ hó _____ nap 
 

       ____________________________ 

            Kiskorú esetén szülő aláírása  
 

http://www.debrecenivivas.hu/

