
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  
2023. évi Verseny Jelentkezésekhez 

 

Az online Microsoft/Google Forms űrlapot kitöltő, ezennel hozzájárulok, hogy a Magyar 

Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 
 

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

Nyilvántartási szám:01-02-0008425 

Képviselő: Berente Judit 

Nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék 

– továbbiakban: Adatkezelő – 
 
 

az általam jelen nyilatkozatban önkéntesen megjelölt adataimat, továbbá az általam az Adatkezelő 

részére önkéntesen kitöltött és átadott nyomtatványon vagy annak mellékletként csatolt okiratokon 

megadott adataimat (papír alapon és/vagy elektronikusan) nyilvántartsa, tárolja, az adatokat 

feldolgozza, azokról másolatot készítsen, az adatkezelés céljával érintett további adatkezelők 

(egészségügyi szolgáltatók, tagszervezetek, hotel… stb) részére továbbítsa azokat. 

Tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy az adatkezelés szabályai az Adatkezelő hatályos 

adatkezelési szabályzata; az 1997.évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok kezeléséről és védelméről * 20.§(2) bekezdései; valamint az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján történik. 

Az adatkezelési hozzájárulásomat az Adatkezelő Alapszabályában rögzített feladatai és céljai 
teljesítésének elősegítése és az Adatkezelővel történő kapcsolattartásom érdekében adom, az 
Adatkezelő a beérkezett adatokat megfelelően tárolja és kezeli. Továbbá az adataimat az Adatkezelő 
és tagszervezetei által szervezett versenyeken történő részvételem érdekében adom.  

Tudomásul veszem, hogy az Adatkezelő versenyein kép- és hangfelvétel rögzítése történik, fotó- és 
videódokumentáció vagy akár live streaming közvetítés formájában, melyeken részvételem esetén 
szerepelhetek, ehhez kifejezett hozzájárulásomat adom, e körben hozzájárulok ahhoz, hogy a 
felvételek a versenyek népszerűsítése érdekében nyilvánosság elé kerüljenek. Hozzájárulok, hogy 
Adatkezelő tájékoztató és információs anyagokat juttasson el részemre. 

 
A személyes adatok kezelése a 2023. évi Verseny Jelentkezések céljából történik. A versenyek 

a Magyar Szervátültetettek Szövetsége, vagy annak Tagegyesületeinek szervezésében 

történnek. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy az általam megadott adatok egy része (egészségügyi adatok) a 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló (magyar) 2011. évi 

CXII.törvényben foglalt különleges adatnak minősülnek, hozzájárulok ezek nem anonimizált 

adatkezeléséhez. 

A személyes adatok címzettje: Magyar Szervátültetettek Szövetsége 

Személyes adatok tárolásának időtartama: visszavonásig 

Az adatkezelés jogszerűségét alátámasztó jogalap az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 

2016/679 RENDELETE (GDPR) 9. cikk (2) a) és d) pontja szerinti. 



 

Kijelentem, hogy az általam megadott adatok 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. 

Tudomásul veszem, jogosult vagyok arra, hogy a jelen nyilatkozattal megadott hozzájárulást bármikor 

módosítsam vagy visszavonjam, a megadott adataimról felvilágosítást kérjek. 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 adataim törlését 

kifejezett ezirányú nyilatkozatom adása esetén és alapján végezze el az Adatkezelő. Tudomásul 

veszem, hogy jogaim megsértése esetén bírósághoz fordulhatok. 

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. 

 

 
Az adatkezelő jogsértése esetén panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf 5. 

Telefon: +36-1-391-1410 


