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VERSENYENGEDELYKER6 LAP 2021
(Kdrjilk nyomtatott bet{ikkel, olvashatdan kitdlteni

ds az MSZSZ iroddba juttatni szlveskedjenek)

1. Sportdgi szakszdvets6g neve: Magyar Szdrf Sz0vets6g

2. A sport6g neve: szdrf

3. Egyesiilet neve:

4. Versenyzo neve

5. Sztilet6si ideje:

6. Sziilet6si helye:

7. Neme:

8. Anyja neve:

9. Vitorlasz6rna:

10. TAJ szhma'.

1 1. Versenyz6lakcime:

1 2. mobiltelefon sz6ma:

13. e-mail cime:

f6rfi f noE

HUN-

Hivatkoz6ssal a hat6lyos Sporttdrvdny 2004 6vi I. tOrvdny els6 fejezetdre (3. S) , amely a versenyengeddly kiad6s6nak
felt6teleit irja e16, a jelen adatlap al6irds6val hozzdjirulok ahhoz, hogy a Magyar Szdrf Szdvetsdg az adatlapon
felti.intetett szem6lyes adataimat az adatkezelesre vonatkoz6 mindenkori jogszab6lyi rendelkezdsek szerint kezelje 6s
tov6bbitsa az illlami sportinform6ci6s rendszer szbmdra.
Tudomdsul veszem, hogy a 2021. 6vi I$IISZSZ versenyenged6lyt csak jelen versenyenged6ly-k6r6 lapot leadott
versenyz6k r6sz6re ad ki a szdvets6gi iroda.

d6tum egyesiilet al6ir 6sa, pecs6tj e

sportol6 alilIrhsa
(kiskorrin6l a tdrvdnyes kdpvisel6 al6fr6sa is)

szakszdvets eg alilirdsa 6s pecs6tj e

Sportorvosi enged6ly igazolfsa, 6rv6nyess6ge: .........
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Sponro16
TIOZZfuANUI6 NYILATKOZATA SZETVIETYTS AOATAI MEGISMERESEUTZ ES TTZTIESEXEZ

AlulIrott, (ndv)

(sportiig: SZdRF

szul. hely, ido:

szem6lyes adatok jogosultja a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s a) pontja alapjdn jelen nyilatkozom (tjdn kifejezetten

hozz6j6rulok
ahhoz, hogy a(z) Magyar Sziirf Sziivets6g mint adatkezelo (a tov6bbiakban: Adatkezel6) a versenyrendszerben,
illetve versenyen val6 reszv6telrejogosito igazolv6ny (versenyenged6ly) kiadAsa, visszavondsa, ezzel kapcsolatos
nyilv5ntaftiis vezet6se, valamint a versenyenged6llyel kapcsolatos biztosit5si jogviszony l6tesit6se c6ljib6l
az adatkezel6si t5j6koztat6ban rogzitett szem6lyes adataimat megismerje, kezelje, valamint az adatkezelesi
t6jekoztatoban rogzitett szem6lyeknek tovirbbitsa hozz(tjitrulAsi nyilatkozatom visszavon6s6ig. Hozzdj5ru16som
kifejezetten kiterled arra, hogy az Adatkezelti szem6lyes adataimat a Magyar Olimpiai Bizotts6g (sz6khely: 1124
Budapest, csiirsz u' 49-51.) mint adatfeldolgoz6 r6sz6re tov5bbitsa az adatkezelesi tdj6koztatoban rogzitett
c6lbol, illetve, hogy a Magyar Olimpiai Bizotts6g szem6lyes adataim kezel6se c6lj5b6l tov5bbi adatfeldolgozot
ig6nybe vegyen, valamint szem6lyes adataimat a versenyenged6llyel kapcsolatos biztositSsi jogviszony letesitese
c6lj6bol biztosit6 r6sz6re tovribbitsa.
Jelen nyilatkozatom (tj6n hozz5j5rulok ahhoz is, hogy a sportr6l sz6l6 2Oo4.6vi L tiirv6ny 3. g (g) bekezd6s6ben
riigzitett id6tartamot kiivet6en az Adatkezel6 az Altala;ogi kotelezettseg teljesit6se jogclm6n kezelt szem6lyes
adataimat ezen id6tartamot kdvet6en is - hozzitj|ruldsi nyilatkozatom visszavon6s6ig * megismerje, kezelje,
vala mint az adatkezel6si t6j6koztatoban rogzitettek szerint tovdbbitsa.
Kijelentem, hogy az Adatkeze16 adatkezel6si trijtikoztat6j6ban, valamint a Magyar olimpiai Bizottsiig adatvedelmi
szabAlyzala VIl7. fejezet6ben foglaltakat megismertem 6s meg6rtettem. Kijelentem tov5bb6, hogy hozzdj6rul6si
nyilatkozatom onk6ntes, megfelelo t6jekoztatdson alapul, konkr6t adatkezel6sre vonatkozik 6s egy6rtelm(
akaratomat tartalmazza.

fte/epa/6s), (diitum)

sze m 6 lyes a da t jog os u ltjii na k a li ir-i sa

Kiskorri sportol6 tiirv6nyes k6pvisel6jek6nt hozziij6rul6somat adom a sportol6 nyilatkozat6hoz:

N6v:

Lakcim: Lakcim:

sportol6 torv6nyes k6pvisel6jenek a l6f r5sa

El6ttiink, mint tantik el6tt:
Tan01

sportol6 torv6nyes k6pvisel6j6nek al6 ir5sa

Tan[2

Tanil neve

Tanil lakcime

Tan0 a16ir6sa

Nl6rr


