
 

Nyilatkozat 

személyes adatok kezeléséről 
 

Alulírott …….……………………..………, illetve mint …………….………………………… 

nevű gyermekem, vagy mint a belépő törvényes képviselője hozzájárulok, hogy a Dunavarsányi 

TE …………………….…………. szakosztálya (a továbbiakban: Adatkezelő) az alábbi 

személyes adataimat, illetve az egyesületbe belépő személyes adatait kezelje:  

Név:  

Anyja lánykori neve:  

A nyilatkozattevő elérhetőségei:  

• • telefonszáma:  

• • e-mail címe  

• • bejelentett lakcíme:  

 

A gyermek születési ideje és helye:  

A gyermek elérhetőségei:  

• • telefonszáma:  

• • e-mail címe:  

• • lakcíme:  

• • iskolája és osztálya:  

 

A gyermek TAJ száma:  

Ezen nyilatkozatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), valamint 

a Dunavarsányi TE ……………............................................................ szakosztály saját, belső 

adatvédelmi szabályzata ismeretében írtam alá.  

Az adatok kezelésével kapcsolatban tudomásul veszem a következőket:  

• • az adatkezelés módja: számítógépes, illetve az adatbázisból kinyert papír alapú, vagy 

elektronikus  

• • az adatok forrása: a jelen nyilatkozatot aláíró személy  

• • az adatok közlése: jelen nyilatkozat személyes átadása az adatkezelő megbízottja 

számára  

 

• adatok továbbítása: hozzájárulok, hogy az adatkezelő továbbíthassa az alábbi adatokat más, a 

szakosztállyal közös adatkezelők számára személyesen vagy elektronikus úton: o a 

……………………………………………………………… Szövetség felé: a gyermek neve, 

születési ideje és helye, anyja neve, lakcíme (az adatkezelés célja a sportoló nyilvántartása és a 

versenyzési engedély kiadása)  

 

o a sportorvosi vizsgálatot végző orvos felé: a gyermek neve, születési ideje és helye, anyja 

neve, lakcíme, TAJ száma (az adatkezelés célja: a sportoló nyilvántartása és a versenyzéshez 

szükséged orvosi engedély kiadása)  

 
5. sz. mellékelt  

2 2019. 12.16. III. változat  

 



Az Adatkezelő adatkezelési célja a sportoló számára biztosítandó kötelezettségek teljesítése, a 

sportolói státusszal járó jogok érvényesítése, a sportoló azonosítása, valamint a sportolóval és a 

szüleivel való kapcsolattartás és kommunikáció.  

 

Jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus 

úton e-mailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik – a fent megjelölt eseteken 

kívül – a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben előírt 

kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet.  

Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor indokolás nélkül visszavonható!  

Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő 

tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.  

 

Jelen nyilatkozatommal  

hozzájárulok* nem járulok hozzá*  
hogy a Dunavarsányi TE ………………………………………………………. szakosztálya a 

gyermekemről az edzéseken, a versenyeken, vagy a szakosztály tevékenységével kapcsolatos 

egyéb rendezvényeken való részvétel alkalmából készült fényképeket az egyesület és/vagy a 

szakosztály által működtetett elektronikus oldalakon közzé tegye**.  

 

Kelt, …………………., …………..év …………….. hónap …. nap  

 

 

………………………………..……….. ………………………………..………..  

a belépő aláírása a nyilatkozattevő aláírása  

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:  
Név: …………………………………………………………………………..……  

Lakcím: ……………………………………………………………………………  

Aláírás: ………………………………….…………………………………………  

 

 

Név: …………………………………………………………………………..……  

Lakcím: ……………………………………………………………………………  

Aláírás: ………………………………….…………………………………………  
 

 

 

* Kérjük aláhúzással vagy karikázással egyértelműen jelezni!  

** A média felületek nevét és elérését az egyesület honlapján is megtalálható Adatvédelmi szabályzat 

tartalmazza 


