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JELENTKEZÉSI LAP/ADATKÉRŐ LAP

GYEREK NEVE
ÉLETKORA
SZÜLŐ NEVE
LAKCÍM
Számlázási cím
TELEFONSZÁM
E-MAIL CÍM
ISKOLA/ÓVODA
CSOPORT BESOROLÁS
MEGJEGYZÉS.
(Ha valamit tudnunk kell)
DÁTUM
FIZETVE/ tagdíj
Az Egyesület oktatásain, táborain, rendezvényein fénykép és videó felvételek készülhetnek. Ezen felvételeket
az egyesület nyilvános beszámolóiban, pályázataiban, az egyesület honlapján, közösségi oldalán kívánja
felhasználni, illetve adott esetben az egyesület keretein belül hibajavításra, oktatásra kívánja felhasználni.
Alulírott szülő
hozzájárulok
nem járulok hozzá
(kérem a megfelelőt aláhúzni)
hogy
nevű gyermekemről az egyesület oktatásain
rendezvényein fotó, videó felvétel készüljön, és, hogy a fent megnevezett felvételek megjelenjenek az
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egyesület honlapján, közösségi oldalán, ezen felvételeket az egyesület beszámolóiban, pályázataiban
felhasználhatja.

Budapest, 20……………..
aláírás

Az adatkezelő képviselője

Az EGYESÜLET ADATAI
CSOBOGÓ-17 EGYESÜLET
Zsombok Ildikó

Az adatkezelő honlapja

www.csobogo17.hu

Az adatkezelés jogalapja

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés célja

tagnyilvántartás

Adattovábbítás ténye, címzettje

Honlapon közzétett Adatvédelmi tájékoztató szerint

A személyes adatok tárolásának időtartama

5 év

Tájékoztatás az érintett jogairól
Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van
a) kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a
hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is
kezdeményezheti a ildiko.zsombok@gmail.come-mail címen.
f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
http://naih.hu
, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
). Amennyiben
Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
g) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék
előtt is megindítható.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma
minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.
Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, Ön a személyes adatok megadására nem köteles. Társaságunk tájékoztatja
Önt, hogy az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: nem tudjuk tájékoztatni a programjainkról, tagként nem tud
részt venni azokon, tagi kedvezményeket nem vehet igénybe.
További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely Társaságunk honlapján www.csobogo17.hu a található.
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 önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen dokumentumban
megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.
……………… 202…, ……………….. hó ……….
…………………………………………..
aláírás
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT DIREKT MARKETING LEVÉL KÜLDÉSÉHEZ
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□ Kijelentem, hogy a jelen regisztrációs kérdőív kitöltésével önként és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott
e-mail címre a Csobogó-17 Egyesület direkt marketing szolgáltatást nyújtson.
□ Kijelentem, hogy a 
www.csobogo17.huweboldalon a láblécben található Adatvédelmi Tájékoztatót elolvastam, megismertem és az
abban foglaltakat elfogadom.
□ Hozzájárulok, hogy a Csobogó-17 Egyesület személyes adataimat direkt marketing szolgáltatás nyújtása céljából az Adatvédelmi
Tájékoztatóban meghatározott módon, időtartamban és mértékben kezelje.
Kijelentem, hogy személyes adataim a valóságnak megfelelnek, azokat önként és megfelelő tájékoztatás után adtam meg.
…………………………………., 202…, ……………….. hó ……….
…………………………………………..
aláírás
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