Belépési nyilatkozat
Kérjük az adatlapot nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni, az e-mailcím estében is.
Hiányosan kitöltött, dátum és aláírás nélkül leadott kérelem semmisnek minősül.
Alulírott …………………………………………………………………. jelen belépési nyilatkozat
benyújtásával ezúton kérem a Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (székhely:2800
Tatabánya, Köztársaság út, Jubileum park, bírósági bejegyzés szám:Pk.60.181/1989 sz., adóazonosító
szám: 19890586-1-11 (továbbiakban: Egyesület) elnökségét, hogy az Egyesület az általam képviselt
gyermekemet az egyesület
tagjává szíveskedjen fogadni.
pártolói tagjává szíveskedjen fogadni.
Kérjük a megfelelő jogállású tag megjelölést aláhúzni.
Személyes adataim: NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI
név:………………………………………………………………… ………………………..…….
születési név………………………………………………………………………………..……….
születési idő:……………………………………………………..………………………..………..
születési hely:……………………………………………………. ………………………..……….
anyja neve…………………………………………………………………………………..……….
lakcím vagy tartózkodási cím:……………………………………………………………..………..
……………………………………………………………..……………………..………..………..
e-mail cím: …………………………………………………………………………………..……….
telefonszám: …………………………………………………………………………………..…….
A belépést kérelmező gyermekre vonatkozó személyes adatok:
név:………………………………………………………………… ………………………..…….
születési név………………………………………………………………………………..……….
születési idő:……………………………………………………..………………………..………..
születési hely:……………………………………………………. ………………………..……….
anyja neve…………………………………………………………………………………..……….
lakcím vagy tartózkodási cím:……………………………………………………………..………..
……………………………………………………………..……………………..………..………..
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A tagságot kérelmező gyermek neme- kérjük a megfelelő állítást aláhúzni:
férfi
nő
nem kívánok válaszolni
Kérjük a megfelelő állításokat aláhúzni.
Büntetésnyilvántartásában: szerepel / nem szerepel.
Folyamatban lévő eljárás folyik / nem folyik ellene.

1. Kijelentem, hogy az Egyesület alapszabályát ismerem, annak céljaival egyetértek, tagsági jogokat
tudomásul veszem, valamint a tagsági kötelezettségeket magamra nézve kötelezőnek elfogadom.
2. Kijelentem, hogy az Egyesület Adatkezelési tájékoztatását megismertem, azt elfogadom.
3. Kijelentem, hogy az adataim kezeléséhez a tagsági kérelem benyújtásával hozzájárulok az alábbiak
alapján, de nem kizárólag.:
4. Az egyesületbe történő belépéskor a tagok megadják a fenti adatbekérő szerinti adataikat. Jogalap:
az érintett hozzájárulása és jogi kötelezettség teljesítése.
5. A megadott az adatokat az egyesület a tagnyilvántartás részeként köteles nyilvántartani. Az e-mail
címet a 16/2019.10.08.KGY határozat alapján pedig a zöld iroda- környezettudatos és környezet
kímélő irodai megoldásokra törekvés részeként. Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése.
6. Az egyesület tagjai küldöttek útján szavazattal képviselve részt vesznek az egyesület
küldöttgyűlésén, továbbá tanácskozási joggal saját jogon. A küldöttgyűlésen a jelenléti ív felvétele
a tagok nevével, lakcímével és aláírásával kötelező. Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése.
7. Az egyesület rendes tagjai az egyesület vezető tisztségviselőjévé (elnökségi taggá,
felügyelőbizottsági taggá) választhatók, ebben az esetben elfogadó nyilatkozatot kell aláírniuk,
amelyet, amely már további adattartalommal bír: a bírósági nyilvántartásba vételhez szükséges
nyomtatvány által megadott adatok (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító
jele, állampolgársága, betöltött tisztség) és további, a tisztség ellátásának feltételét képező
nyilatkozatokat tartalmaz (nagykorúságra, cselekvőképességre, szabadságvesztés büntetésre,
büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentességre, foglalkozástól, illetve
vezető tisztségviselői tevékenységtől, valamint közügyektől eltiltásra vonatkozó nyilatkozatok).
Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése.
8. A tagnyilvántartást, jelenléti íveket, elfogadó nyilatkozatokat az egyesület tárolja. Ha a tag kilép az
egyesületből, lemond a tisztségről, akkor az adatait törlésre kerülnek. Azonban amennyiben a tag
tisztséget töltött be az egyesületben, vagy az egyesület valamely szolgáltatását vette igénybe,
további adatkezelés is fenn áll. Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése.
9. A maradandó értékű iratokra vonatkozó rendelkezések körébe tartozó iratok esetében azok az iratok
és az abban foglalt adatok nem törölhetők, nem selejtezhetők. Ebben az esetben a jogalap: jogi
kötelezettség teljesítése és jogos érdek.
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10. Az egyesületi rendezvényekről fénykép-, ill. videófelvételek készülnek hozzájárulás jogalapon,
amelyeket az egyesület szintén megőrizni szeretne, hogy a jövő nemzedék megismerhesse az
egyesület múltbeli tevékenységét. Jogalap: jogos érdek.
A belépéssel az egyesület Adatvédelmi nyilatkozata és tájékoztatója elfogadásra kerül a tag részéről,
amelynek elfogadását aláírásával hitelesít a kérelmező. Az Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató el nem
fogadása esetén az egyesület a tag felvételét megtagadja jogi kötelezettség teljesítésnek akadályozása miatt.
Az egyesület tagjai közé felvétel útján keletkező tagsági viszony létesítését az Egyesület Alapszabályának
3.2. pontjának értelmében a belépési szándékot az egyesület elnökének írásos formában kell bejelenteni,
aki azt 60 napon belül elnökség elé terjeszti, döntés végett. E szándék írásos dokumentumai a belépési
nyilatkozat, GDPR nyilatkozat és felelősségvállalási nyilatkozat

Kelt:_________________________________________

______________________________
belépést kérelmező aláírása

______________________________
belépést kérelmező gyermek aláírása

Jóváhagyó határozat száma: _________________________________
Dátum: Tatabánya,_________________________________________

________________________________________________________
Elnök vagy együttes képviseletre jogosult elnökségi tagok aláírása
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PH.

Adatkezelési tájékoztatás
szülő részére, gyermeke sportolói jogviszonyával kapcsolatos személyes adatok kezeléséről az európai
általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelően
Gyermek neve ………………………………………………………………..
Adatkezelő: Petőfi Tömeg- és Szabadidősport Egyesület, képviselője: Németh Krisztina Mária elnök,
elérhetőségek: telefon: 06-34/311-151, 06-70/396-5326 e-mail: info@ptse.hu
Az adatkezelés célja és jogalapja a Sportról szóló 2004. évi I. törvényben előírt adatnyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése alapján.
A sportszervezet által kezelt személyes adatok köre, adattovábbítás, tárolási idő
Jogszabályon alapuló adatszolgáltatás, adatkezelés:
1.
A gyermek személyes azonosító adatai (név, születési hely, idő, anyja születési neve, lakóhely,
tartózkodási hely, állampolgárság, neme, TAJ és adószám, telefonszám és e-mail címe, szülő, törvényes
képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma)
Amatőr sportolói jogviszonnyal kapcsolatos adatok (amatőr sportolói jogviszony kezdete, megszűnése)
Egészségügyi adatok (sportorvosi vizsgálat időpontja)
Adattovábbítás: jogszabályban előírt címzetti körnek kell az egyesületnek továbbítania az adatokat.
Adattárolás időtartama: jogszabály szabályozza az amatőr sportolói tevékenység megszűnését követő 5
év.
A jogszabályon alapuló személyi adatszolgáltatás kötelező, az amatőr sportolói jogviszony létesítésének
és fenntartásának feltétele.
Törvényes képviselői nyilatkozat
A tájékoztatást megértettem, annak alapján a fent 1. pontban megjelölt személyes adatok kezeléséhez, a
fent megjelölt célból és keretek között.
hozzájárulok ………………………………nem járulok hozzá………………………………………
aláírás
aláírás
2.
Gyerekről, szülőről, az egyesület vagy társszervezetei által szervezett rendezvényeken (edzések,
versenyek, stb.) fénykép-, video-, hangfelvétel készítése, őrzése, nyilvánosságra hozatala a honlapon,
felhasználásuk az egyesület kiadványok illusztrálására.
Adattovábbítás: nyilvánosságra hozatal a honlapon, kiadványokban.
Adattárolás időtartama: archívumban, határidő nélkül.
A szülő, gyermek személyiségi jogainak védelme megelőzi az egyesület népszerűsítéséhez fűződő
érdeket, ezért a hozzájárulás az adatkezelés feltétele.
Törvényes képviselői nyilatkozat
A tájékoztatást megértettem, annak alapján a fenti 2. pont alatti személyes adatok kezeléséhez a fent
megjelölt célból és keretek között
hozzájárulok ………………………………nem járulok hozzá………………………………………
aláírás
aláírás
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Az adatkezeléssel kapcsolatban a szülőt, törvényes képviselőt megillető jogok.
Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzetten, ha megítélése
szerint a rá vonatkozó adatkezelés megsérti az európai adatvédelmi rendet. Joga van a késedelem nélküli
értesítésre az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését, vagy azokhoz jogosulatlan hozzáférést eredményező esemény (adatvédelmi incidens)
bekövetkezése esetén.

Tatabánya, 2021.________________
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Felelősségvállalási nyilatkozat- 18 év alatti személyek részére
név:…………………………………………………………………………………………..…….
születési név………………………………………………………………………………..……….
születési idő:……………………………………………………..………………………..………..
születési hely:……………………………………………………. ………………………..……….
anyja neve…………………………………………………………………………………..……….
lakcím vagy tartózkodási cím:……………………………………………………………..………..
……………………………………………………………..……………………..………..………..
e-mail cím: …………………………………………………………………………………..……….
telefonszám: …………………………………………………………………………………..…….
Alulírott …………………………………………………..……. fent nevezett törvényes képviselőjeként
nyilatkozom, hogy tudatában vagyok, hogy az Egyesület szakosztályai által biztosított tevékenységek és
programok adott esetben baleseti kockázattal járnak, amelyeken saját akaratomból és saját felelősségemre
vesz részt az általam képviselt gyermek. A balesetek elkerülése érdekében mindent megtesz. Az esetlegesen
bekövetkező balesetekért az Egyesületet felelősség nem terheli.
Tudomásul veszem, hogy a biztonsági szabályok be nem tartása a programokról, rendezvényekről való
kitiltást vonhatja maga után, a tagdíj, részvételi díj visszatérítésére irányuló jogosultság nélkül.
A programokon való részvétel saját felelősségre történik. Tudatában vagyok, hogy az Egyesület csak azon
testi sérülésekért, tulajdonban keletkezett károkért vagy pénzügyi veszteségekért vállal felelősséget,
amelyeket az Egyesület, az Egyesület jogi képviselőjének, vagy az Egyesület bármely eljáró képviselőjének
szándékos vagy súlyos gondatlansága okozta.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt személynek nincs olyan egészségügyi
problémája, nem szenved olyan betegségben, amely az Egyesület által szervezett programokon korlátozná
vagy gátolná.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt személy alkohol, gyógyszer, drog
vagy más tudatmódosító szer hatása alatt nem áll, az egészségügyi, fizikai és mentális állapota az
Egyesület által szervezett programokon való részvételt lehetővé teszik.
Tudomásul veszem, hogy az Egyesület által szervezett programokon mindenki saját felelősségére
tartózkodik, és vállalom a felelősséget általam képviselt személy által okozott mindennemű kárért, továbbá
személyi sérülésért, balesetért, amit az általam képviselt személy akár magának, akár harmadik személynek
okoz.
Tudomásul veszem, hogy a programok, rendezvények látogatása egyéb, itt fel nem sorolt okok miatt
szigorodhat, például, de nem kizárólag: védettségi kártyához köthető a rendezvény látogatása.
Tudomásul veszem, hogy a jelen dokumentumban megadott adatokat az Egyesület tárolja. Az információt
bizalmasan kezeli és kizárólag saját céljaira használja. Az adatokat nem továbbítja harmadik fél felé. Az
ügyfél nyilvántartásának megszüntetésekor az összes tárolt adat visszavonhatatlanul törlődik.
Hozzájárulok, hogy a Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület, mint adatkezelő az általam
megadott személyes adatokat jelen nyilatkozatban, valamint a honlapon található adatvédelmi
szabályzatban foglaltak szerint kezelje.
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Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az adatvédelmi szabályzatot megtekintettem és az abban
foglaltakat tudomásul vettem. Az Egyesület a rögzített személyes adatokat csak a jelen hozzájáruló
nyilatkozatom alapján – az adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően - a nyilatkozatom
visszavonásáig kezelheti és csak az adatvédelmi szabályzatban rögzített harmadik fél számára adhatja át.
A beleegyezésemet bármikor visszavonhatom; a visszavonó nyilatkozat e-mailben az info@ptse.hu címre
küldhető el, vagy postai úton a Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület 2800 Tatabánya,
Köztársaság út, Jubileum park címre.

Tatabánya, 2021.___________________

__________________________________________
Nyilatkozatot tevő aláírása
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