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l. Sport6gi Szakszovets6g neve:

2. A sport6g neve:

3. Egyestilet neve:

4. Versenyzo neve

5. Sztilet6si ideje:

6. Sztilet6si helye:

7. Nenre:

8. Vitorlasz6m:

9. An1,ja neve:

I 0. Versenyzil lev elez6,si cime:

VERSENYENGEDELYKER 6 T1lP ZOZO
( K drj ii k ny o mt at ott b e t{i k k e l, o lv us h at d a n kitd lt e n i

ds az MSZSZ iroddba juttatni sziveskedjenek)

Magyar Sziirf Sziivets6g

sziirf

ferfi E noE
HIIN-

teleptilds

utca,hazszdm

ir|nyit6 sz\m

1 1. mobiltelefon sz6ma:

12. e-mail cime:

Hivatkoziissal a hat6lyos Spoltttirvdny 2004 evi [. tdrvdny elso fb.iezetdre (3. $). amely a versenyengedily kiadiisrinak
feltdteleit iria elo, a .ielen adatlap aliiir6s6val hozztijiilulok ahhoz, hogy a Magyar. Szcirl' Sztivetsdg az aclatlapon
f'eltLintetett szemdlyes adataimat az adatkezeldsle vonatkoz6 rlindenl<ori jogszab6lyi rendelkezisek szerint kezelje ds
tovdbbitsa az. flllami sportinfbrmiici6s r.endszer szitmdra.
Tudomfsul veszem, hogy a 2020. 6vi MSZSZ versenyengetl6lyt csak jelen versenyenged6ly-k6r6lapot teadott
versenyz6k r6sz6re ad ki a sziivets6gi iroda,

diitum egyesiilet al6kdsa, pecsdtj e

sportol6 al6ir6sa szakszovetseg al6ir6sa 6s pecsdtje
(kiskorfn6l a tdrvdnyes kdpvise16 al6frdsa is)

Sportorvosi en ged6ly igazolflsa, 6rv6nyess6ge : ..........., ..
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Sponro16

uozznlAnul6 NyTLATKoZATA szsrvrEr-yss ADATAT urersurnEsEsez Es rezeEsExrz

Alulirott, (ndv)

(sport5g: SZORF

szul. hely, id6:

szem6lyes adatok jogosultja a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s a) pontja alapj5n jelen nyilatkozom 0tj5n kifejezetten

hozzAj5rulok
ahhoz, hogy a(z) Magyar Sziirf Sziivets6g mint adatkezel6 (a tov5bbiakban: Adatkezel6) a versenyrendszerben,

illetve versenyen val6 16szv6telre jogosit6 igazolv5ny (versenyenged6!y) kiad5sa, visszavonSsa, ezzel kapcsolatos
nyilvSntart5s vezet6se, valamint a versenyenged6llyel kapcsolatos biztositSsi jogviszony l6tesit6se c6lj16b6l

az adatkezel6si t5j6koztat6ban rogzitett szem6lyes adataimat megismerje, kezelje, valamint az adatkezel6si

t5j6koztat6ban rogzitett szem6lyeknek tovSbbitsa hozzAjlrullsi nyilatkozatom visszavon6s6ig. Hozziijiirul6som

kifejezetten kiterjed arra, hogy az Adatkezel6 szem6lyes adataimat a Magyar Olimpiai Bizotts5g gz6khely:1124

Budapest, Csiirsz u. 49-51.) mint adatfeldolgoz6 r6sz6re tov6bbitsa az adatkezel6si t5j6koztat6ban rdgzitett

c6lb6l, illetve, hogy a Magyar Olimpiai Bizotts6g szem6lyes adataim kezel6se c6ljdb6l tovdbbi adatfeldolgoz6t

ig6nybe vegyen, valamint szem6lyes adataimat a versenyenged6llyel kapcsolatos biztositdsi jogviszony l6tesit6se

c6 lj 5 b6l biaosit6 r6sz6re tov5bbitsa.

Jelen nyilatkozatom 0tj5n hozz6j6rulok ahhoz is, hogy a sportr6l sz6tl6t 20O4. 6vi I. tiirv6ny 3. S (8) bekezd6s6ben

r6gzitett id6tartamot kiivet6en az Adatkezel5 az iltalajogi kotelezetts6g teljesit6se jogclm6n kezelt szem6lyes

adataimat ezen id6tartamot kdvet6en is - hozz6j6rul5si nyilatkozatom visszavon6sitig - megismerje, kezelje,

valamint az adatkezel6si tdj6koztat6ban r6gzitettek szerint tov6bbitsa.

Kijelentem, hogy az Adatkeze16 adatkezel6si t5j6koztat6j5ban, valamint a Magyar Olimpiai Bizotts6g adatv6delmi

szabiiyzata VI/7. fejezet6ben foglaltakat megismertem 6s meg6rtettem. K'rjelentem tov5bb6, hogy hozzitjlrullsi
nyilatkozatom 6nk6ntes, megfelel6 t6j6koztatdson alapul, konkr6t adatkeze16sre vonatkozik 6s egy6rtelm(
a ka ratomat tartalmazza.

Kelt: Qelepn/ds), (ditum)

szem6lyes adat jogosultjd nak a/6irdsa

Kiskorf sportol6 tiirv6nyes k6pvisel6jek5nt hozz5j5rulSsomat adom a sportol6 nyilatkozat6hoz:

N6v:

Lakclm: Lakcim:

sportol6 t6rv6nyes k6pvisel6j6nek al6k6sa

El6tttink, mint tan(k el6tt:
Tan(1

sportolo torv6nyes k6pvisel6j6nek al|kAsa

Tani2

Tan0 neve

Tan0 lakclme

Tan0 alSir6sa


