HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez
NVESZ tagszervezetei által delegált személy/bizottsági tag

Név:………………….................................................................................………………
Delegáló szervezet neve:……………………………………………………………………..
Születési hely, idő: ………..................................................................…………………...
Anyja neve:....................................................................................................................
Lakcím:..........................................................................................................................
E-mail cím.......................................................................................................................
Telefonszám:..................................................................................................................
(a továbbiakban: NVESZ tagszervezetei által delegált személy/bizottsági tag)

Alulírott, a Nemzeti Versenysport Szövetség (székhely: 1124 Budapest, Csörsz
u. 49-51., a továbbiakban: NVESZ) tagszervezete által delegált
személy/bizottsági tag jelen nyilatkozatom útján kifejezetten hozzájárulok
ahhoz, hogy az NVESZ mint adatkezelő a jelen nyilatkozatban megadott,
valamint - a delegált személy vonatkozásában - a büntetlen előéletemet igazoló
hatósági bizonyítványban szereplő személyes adataimat megismerje és azokat
kezelje, az NVESZ-szel jogviszony létesítése, fenntartása, megszüntetése,
illetve e jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése (pl.
közgyűlés/bizottsági ülés összehívása, szavazati és javaslattételi jog
gyakorlása) céljából.
Kijelentem, hogy az NVESZ Adatkezelési Szabályzatát és az adatvédelmi
tájékoztatást megismertem és megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen
nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem. Tudomásul veszem az
adatkezelés tényét, illetve azt, hogy az NVESZ az adatok megismerésére,
illetve kezelésére a jogviszony teljesítése, e jogviszonyból eredő jogok
gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, az NVESZ-t terhelő jogi
kötelezettségek teljesítése és az NVESZ jogos érdekének érvényesítése
céljából kerül sor.
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Kijelentem továbbá, hogy az NVESZ a tervezett adatkezelésről megfelelően
tájékoztatott. Tudomásul veszem, hogy az NVESZ hozzájárulásomon kívül
egyéb jogcímen (szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, NVESZ
jogos érdekének érvényesítése) is jogosult személyes adataim kezelésére.
Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és
egyértelmű kinyilvánítása annak, hogy az NVESZ által fentiek szerint végzett
adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom. Tudomásul veszem, hogy a
hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, illetve, hogy a
hozzájárulás megadása a jogviszony létesítésének, illetve fenntartásának
feltétele, a hozzájárulás bármely okból történő megszűnése esetén az NVESZ
a jogviszonyt köteles megszüntetni, és a személyes adatokat minden
nyilvántartásából törölni, kivéve, ha a személyes adat kezelésére jogi
kötelezettség teljesítése miatt szükség van, vagy a további adatkezeléshez
hozzájárulásomat megadom.
Vállalom, hogy az általam közölt bármely adatban történő változásról
haladéktalanul írásban értesítem az NVESZ-t.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELŐ NEVE

Nemzeti Versenysport Szövetség

KÉPVISELŐJE

Dr. Mészáros János elnök

ELÉRHETŐSÉGE

1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.
www.nvesz.hu

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE,
ELÉRHETŐSÉGE

Vargáné Andrejkó Edina
fotitkar@nvesz.hu
1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.
a) az NVESZ-szel - az NVESZ
tagszervezete
által
delegált
személyként/bizottsági
tagként
jogviszony létrehozása, fenntartása, e
jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése, jogviszony
megszüntetése;
b)
az
NVESZ-t
terhelő
jogi
kötelezettségek teljesítése;
c) az NVESZ jogos érdekének
érvényesítése.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
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AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

a) az érintett hozzájárulása;
b) az NVESZ-re vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése;
c) szerződés teljesítése;
d) személyes adat jogosultjának vagy
egy
másik
természetes
személy
létfontosságú érdekének védelme;
e) az NVESZ jogos érdekének
érvényesítése.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az NVESZ elnöke, főtitkára, az NVESZ
alkalmazottai célhoz kötötten.

A SZEMÉLYES ADATOK
TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

jogszabályi
kötelezettségként
meghatározott adatkezelés esetén a
vonatkozó jogszabályban meghatározott
időtartam;
- a személyes adat jogosultja részéről
megadott
hozzájárulást
tartalmazó
nyilatkozat aláírásától kezdődően a
jogviszony megszűnéséig;
- büntetlen előéletet igazoló hatósági
bizonyítvány
adattartalma
vonatkozásában a tagságról meghozott
döntés időpontjáig vagy - a tagság
fennállása
alatt
az
NVESZ
közgyűlésének
vagy
elnökének
felhívására
benyújtott
hatósági
bizonyítvány
adattartalma
vonatkozásában - a tagsági jogviszony
megszűnéséig.
a)
amennyiben az adattovábbítást
jogszabály írja elő (pl. statisztikai
adatgyűjtés) vagy az adattovábbítás
címzettjeként bíróság, hatóság vagy
egyéb szerv az NVESZ felé hivatalos
megkeresését eljuttatja;
b)
amennyiben
az
adattovábbításhoz az érintett kifejezett
hozzájárulását
adta,
és
az
adattovábbítás címzettje az NVESZ-szel
kötelmi jogviszonyban lévő személy,
továbbá az adattovábbítás a személyes
adat jogosultja és az NVESZ közötti
kötelmi jogviszony teljesítése.
a) tájékoztatáshoz való jog;
b) helyesbítéshez való jog;
c) elfeledtetéshez való jog;
d) adatkezelés korlátozásához való jog;
e) adathordozhatósághoz való jog;
f) tiltakozáshoz való jog.
Amennyiben a személyes adat jogosultja
a
személyes
adatai
kezelése

ADATTOVÁBBÍTÁS

A SZEMÉLYES ADAT JOGOSULTJÁT
MEGILLETŐ JOGOK

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
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vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az
Adatkezelő megsérti az adatvédelmi
jogszabályokban
meghatározottakat,
úgy
jogai
védelme
érdekében
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a
területileg illetékes bírósághoz, vagy a
Nemzeti
Adatvédelmi
és
Információszabadság Hatósághoz.
A
Nemzeti
Adatvédelmi
és
Információszabadság
Hatóság
elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus
elérhetőség:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu
ÉRINTETT NYILATKOZATA

Személyes adataim kezeléséhez a
megjelölt célok érdekében hozzájárulok.

Kelt:
....................................................
delegált személy/bizottsági tag aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:

……………………………………… Név:

………………………………………

Lakcím: ……………………………………… Lakcím: ………………………………………
Aláírás: ……………………………………… Aláírás: ………………………………………
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