
TAGFELVÉTELI KÉRELEM – MAGYAR VÍZITÚRA SZÖVETSÉG
1. KÉRELMEZŐ SZERVEZET ADATAI

1. Kérelmező szervezet teljes
neve:

2. Rövidített neve:

3. Székhelye:

4.
Levelezési 
címe (amennyiben eltér
a székhelytől):

5. Telefonszáma:

6. Honlapja:

7. Adószáma:

8. Nyilvántartási száma:

9. Törvényes képviselő neve:

10. Törvényes képviselő 
telefonszáma:

11. Elektronikus levélcíme:

12.
Kapcsolattartó neve, 
elérhetősége (telefon,
e-mail):



2. A TAGFELVÉTELI KÉRELEM INDOKOLÁSA

(Annak  rövid  leírása,  hogy  a  kérelmező szervezet  a  Magyar  Vízitúra  Szövetség  (a
továbbiakban:  szövetség)  tagjai  sorába  történő felvételét  milyen  okból  tartja
indokoltnak,  illetve  annak  rövid  bemutatása,  hogy  a  kérelmező szervezet  milyen
módon tervezi a szövetség szakmai feladatellátásában.



3. NYILATKOZATOK

A  kérelmező szervezet  törvényes  képviselőjeként  kérem  a  fent  megnevezett
szervezet felvételét a szövetség tagjai közé.

Kijelentem, hogy:

1. a szövetség Alapszabályát elfogadom, az Alapszabályban meghatározott tagi
kötelezettségeket1,  illetve a köztestület  egyéb szabályzataiban foglaltakat a
kérelmező szervezetre nézve kötelezőnek ismerem el.

2. a  kérelmező szervezet  vállalja  a  szövetség  feladatainak  és  szakmai
programjának megvalósításában való közreműködést.

3. a  kérelmező szervezet  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  működése  a
politikai pártoktól független.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.

Melléklet:

– hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

Keltezés:                                    Aláírás, pecsét:                                                                   

1



HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Alulírott, ________________________________________ (születési név)

jelen  nyilatkozatom  útján  hozzájárulok  ahhoz,  hogy  a  Magyar  Vízitúra  Szövetség  a

tagfelvételi  kérelem  1.  pontjában  feltüntetett  személyes  adataimat  kizárólag  a  jelen

hozzájáruló nyilatkozat 2. oldalán található adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint

kezelje.

Kelt: _______________________________

_____________________________
Érintett aláírása



TÁJÉKOZTATÁS

A  személyes  adatok  harmadik  országba,  nemzetközi  szervezet  részére  nem  kerülnek  továbbításra.  Automatikus
döntéshozatal: nincs.
A személyes adatok kezelése a megjelölt célhoz nélkülözhetetlen.
Az érintett jogai: átlátható tájékoztatáshoz való jog, hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, adattörlés kérésének joga,
adatkezelés  korlátozásához  való  jog,  hozzájárulás  visszavonásához  való  jog,  felügyeleti  hatósághoz  címzett  panasz
benyújtásához való jog.

Felhívjuk figyelmét, hogy Önnek, mint a személyes adatok kezelésében érintettnek

a) joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön személyes adatainak kezelésével
kapcsolatos  (így  különösen  a  személyes  adatai  kezelésének  céljáról  és  jogalapjáról,  az  adatkezelésre és
adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok  megismerésére  jogosult
személyek köréről,  az  Ön adatkezeléssel  kapcsolatos jogaira és jogorvoslati  lehetőségeire, valamint  a vonatkozó
főbb jogszabályi helyekről),

b) kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
c) jogosult  arra,  hogy  személyes  adatainak  kezeléséhez  adott  hozzájárulását  bármikor  ingyenesen  visszavonja.  A

hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti – hozzájáruláson alapuló – adatkezelés jogszerűségét.
d) joga  van  továbbá  a  felügyeleti  hatósághoz  panaszt  benyújtani  (Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság

Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest,  Pf.:  5.,  e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék
előtt is megindítható. Amennyiben Ön külföldi állampolgár,  úgy  a  lakhelye  szerint  felügyeleti  Hatósághoz  is
benyújthatja panaszát.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes
adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
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