Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatai megismeréséhez és kezeléséhez
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Alulírot ______________________________________ ( név )
(lakcím: ________________________________________________________________________________)
személyes adatok jogosultja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozom útján kifejezetten
HOZZÁJÁRULOK
ahhoz, hogy a Magyar Solymász Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) mint adatkezelő a közöttünk létrehozandó
jogviszony teljesítéséhez, e tagsági, partneri szerződéses jogviszonyból eredő jogok gyakorlásához, illetve kötelezettségek
teljesítéséhez elengedhetetlen személyes adataimat megismerje és azokat kezelje.
Hozzájárulásomat személyes adataimnak Egyesület általi megismerése és kezelése céljából adom. A jelen hozzájáruló
nyilatkozatom megtételével kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Egyesület a jelen hozzájáruló nyilatkozatomban
meghatározott személyes adataimat tartalmazó okmányaimról, illetve egyéb irataimról fénymásolatot vagy elektronikus
másolatot készítsen.
Kijelentem, hogy az Egyesület 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 Egyesület az adatok megismerésére, illetve kezelésére a tagsági, partneri szerződéses jogviszony
teljesítése, tagsági, partneri szerződéses jogviszony eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, az Egyesületet
terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és az Egyesület jogos érdekének érvényesítése céljából kerül sor.
Kijelentem továbbá, hogy az Egyesület a tervezett adatkezelésről megfelelően tájékoztatott. Tudomásul veszem, hogy az
Egyesület hozzájárulásomon kívül egyéb jogcímen (szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, Egyesület jogos
érdekének érvényesítése) is jogosult személyes adataim kezelésére.
Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása annak, hogy az
Egyesület által fentiek szerint végzett adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom. Tudomásul veszem, hogy a hozzájáruló
nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, illetve, hogy a hozzájárulás megadása a tagsági, partneri szerződéses jogviszony
létesítésének feltétele, a hozzájárulás bármely okból történő megszűnése esetén az Egyesület a tagsági, partneri szerződéses
jogviszony 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.
Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, úgy ítéli meg , hogy az
Egyesület megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati
kérelemmel fordulthat az Egyesülethez jogai védelme érdekében vagy jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg
illetékes Bírósághoz (ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy tartózkodási helye
(ideiglenes lakcím) illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes Törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. Törvényszéket
megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a
Fővárosi Törvényszék (1055.Budapest, Markó utca 27, telefon +36-(1) 3546586) rendelkezik illetékességgel, vagy a jogai
védelme érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat (elérhetőségei: 1125.
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.
dátum: _______________________________________

ALÁÍRÁS _______________________________________
személyes adat jogosultja

NÉV NYOMTATOTT BETŰVEL ________________________________

