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HOZZÁJÁRULÁS ADATKEZELÉSHEZ 

 

Jelen nyilatkozat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 

(továbbiakban: Rendelet) továbbá az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info törvény) alapján 

készült.  

…………………………………………………… ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy a 

Név: Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 

Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. 

Nyilvántartási szám: 01-02-0008425 

Nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék 

Képviselő: Berente Judit elnök 

Elérhetősége: mszsz@trapilap.hu 

– továbbiakban: Adatkezelő – a jelen nyilatkozattal (vagy mellékletében csatolt) megadott 

személyes adataimat kezelje.  

A személyes adatok kezelésének a célja az Adatkezelő segélykérelmének elbírálási folyamatában 

való közreműködés. 

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az Adatkezelő vagy 

harmadik fél jogos érdekei az adatkezelő alapszabályában meghatározott célok és feladatok 

teljesítése, kapcsolattartás. 

A személyes adatok címzettje a Magyar Szervátültetettek Szövetsége, az adatokat harmadik félnek 

nem adja ki.  

 

Tudomásul veszem, hogy az általam megadott adatok egy része különleges adatnak minősülnek, 

hozzájárulok ezek adatkezeléséhez. 

Az adatkezelési hozzájárulásomat az Adatkezelő Alapszabályában rögzített feladatai és céljai 

teljesítésének elősegítése és az Adatkezelővel történő kapcsolattartásom érdekében adom. 

Hozzájárulok, hogy Adatkezelő tájékoztató és információs anyagokat juttasson el részemre. 

Kijelentem, hogy az általam megadott adataim valódiak és teljes körűek. Tudomásul veszem 

továbbá azt, hogy az Adatkezelő az adatok teljes körűségéért és valódiságáért nem vállal 

felelősséget, azokat változtatás nélkül dolgozza fel, illetve használja. 

Hozzájárulok, hogy a jelen nyilatkozat alapján megadott adatok tárolásának időtartama az 

Adatkezelőhöz való beérkezés napjától a kifizetésekre vonatkozó törvényi előírások határideéig 

tart. 

Tudomásul veszem, jogosult vagyok arra, hogy kérjem a rám vonatkozó személyes adatokhoz 

való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatok az 

ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá jogosult vagyok rá, hogy a jelen nyilatkozattal 

megadott hozzájárulást bármikor módosítsam vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) 

pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén azt visszavonjam, a 

megadott adataimról felvilágosítást kérjek, azok kezelésének korlátozását, vagy azzal szembeni 

tiltakozás jelentsek be, továbbá megillet az adathordozhatóság joga.  
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A hozzájárulás módosítása vagy visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás 

előtti adatkezelés jogszerűségét. Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásom visszavonását jelen 

nyilatkozattal azonos alakszerűségek alapján (nyilatkozati formában, írásban) az Adatkezelőhöz 

eljuttatva tehetem meg, annak hatálya a közléssel áll be. Hozzájárulok, hogy az adatkezeléssel 

érintett adataimat a tárolás időtartam utolsó napján az Adatkezelő megsemmisítse. 

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatomat az adatkezelő rendezvényén, eseményén, 

programjában történő részvételem érdekében önkéntes. Tudomásul veszem, hogy jogaim 

megsértése esetén felügyeleti hatósághoz panasszal élhetek, továbbá egyéb igényeimmel 

bírósághoz fordulhatok. 

Az adatkezelő jogsértése esetén panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.  

Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Tudomásul veszem, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon alapul, továbbá nem 

szerződéses kötelezettségen alapul.  

Az adatok feldolgozása és rendszerezése során automatizált döntéshozatalra és profilalkotásra a 
marketingeszközök és ajánlatok célzott használatra és küldése esetén kerül sor. Ezen műveletek a 
marketingcélok hatékonysága érdekében kerülnek alkalmazásra, az érintettre jobb hatásfokú 
ajánlat kidolgozást eredményez. 
  

 

Kelt.: …………………………………… 

 

 

…………………………… 

Név: (olvasható) 

 

…………………………… 

aláírás 

 

Korlátozottan cselekvőképes nyilatkozattevő törvényes képviselőjének beleegyezése, utólagos 

jóváhagyása: 

 

…………………………… 

Név: (olvasható) 

 

…………………………… 

aláírás 

 

 
 


