
Belépési nyilatkozat 

Jelentkezési adatlap 

(kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni) 

Teljes név 
 

Lakcím/székhely 
 

Születési év 
 

Telefonszám 
 

Email cím 
 

Képviselő/gondviselő neve*  
 

Családban volt-e / van-e PVSK-s 
sportoló?** 

IGEN NEM 
Családban volt-e / van-e 
élsportoló?** 

IGEN NEM 

* 18 év alatti, cselekvőképességében korlátozott nagykorú személy, vagy jogi személy jelentkező esetén töltendő ki 
** NEM KÖTELEZŐ – kitöltés esetén az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás is megadásra kerül 

Belépő nyilatkozatai: 
Kijelentem, hogy a Pécsi Vasutas Sportkör tagja kívánok lenni. Az egyesület Alapszabályát, valamint a Sportfegyelmi Szabályzatot 

megismertem, elfogadom és betartom, az Elnökség határozatait végrehajtom, továbbá a tagdíjat megfizetem. Tudomásom van arról, hogy az 

egyesület a fent megadott adataim pontosságát nem vizsgálja, azokért én, mint nyilatkozattevő vagyok felelős. A személyes adatok kezelésével 

kapcsolatos (jelen belépési nyilatkozat hátoldalán olvasható) tájékoztatást megkaptam és tudomásul vettem. 18 év alatti vagy 

cselekvőképességében korlátozott nagykorú jelentkező nevében nyilatkozatot tevő személy kijelenti, hogy a képviselethez szükséges 

jogosultsággal rendelkezik.  

Pécs, 20……………………………… 

 ………………………………………………    ……………………………………………… 

      Aláírás (jelentkező)       Aláírás (jelentkező törvényes képviselője)   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Belépési nyilatkozat 

Jelentkezési adatlap 

(kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni) 

Teljes név 
 

Lakcím/székhely 
 

Születési év 
 

Telefonszám 
 

Email cím 
 

Képviselő/gondviselő neve (nyilatkozattevő)*  
 

Családban volt / van PVSK-s 
sportoló?** 

IGEN NEM 
Családban volt / van 
élsportoló?** 

IGEN NEM 

* 18 év alatti, cselekvőképességében korlátozott nagykorú személy, vagy jogi személy jelentkező esetén töltendő ki 
** NEM KÖTELEZŐ – válaszadás esetén az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás is megadásra kerül 

Belépő nyilatkozatai: 
Kijelentem, hogy a Pécsi Vasutas Sportkör tagja kívánok lenni. Az egyesület Alapszabályát, valamint a Sportfegyelmi Szabályza tot 

megismertem, elfogadom és betartom, az Elnökség határozatait végrehajtom, továbbá a tagdíjat megfizetem. Tudomásom van arról, hogy az 

egyesület a fent megadott adataim pontosságát nem vizsgálja, azokért én, mint nyilatkozattevő vagyok felelős. A személyes adatok kezelésével 

kapcsolatos (jelen belépési nyilatkozat hátoldalán olvasható) tájékoztatást megkaptam és tudomásul vettem. 18 év alatti vagy 

cselekvőképességében korlátozott nagykorú jelentkező nevében nyilatkozatot tevő személy kijelenti, hogy a képviselethez szükséges 

jogosultsággal rendelkezik.  

Pécs, 20……………………………… 

  ………………………………………………    ……………………………………………… 

                    Aláírás (jelentkező)       Aláírás (jelentkező törvényes képviselője)  



 

Adatkezelési tájékoztató 

A nyilatkozattevő belépési nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy a megadott adatok a tagfelvételhez szükségesek, valamint hozzájárul az 

egyéb, nem tagfelvételi célú adatok kezeléséhez. A PVSK a részére átadott személyes adatokat a 2016/679/EU rendelet (GDPR) és a 2011. évi 

CXII. tv. (Info.tv.) előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli, az adatokkal való műveletek végzésére a tagfelvétellel foglalkozó munkatársak 

jogosultak, azokat harmadik személynek nem adja át, illetve nem hozza nyilvánosságra.  

Adatkezelés megnevezése és 

célja 

Személyes adatok köre Jogalap Megőrzési idő 

Tagfelvétel: a jelentkező 
azonosítása, kérelmének 

elbírálása, tagjegyzékbe történő 
rögzítése. 

Jelentkező neve, 
lakcíme/székhelye, 

képviselő/gondviselő neve, 
nyilatkozattevő aláírása. 

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont: 
4/2017. (IV. 3.) IM rendelet I., 

II., XI. sz. mellékletei) 

Elutasított jelentkezők esetén: 
a felvételi eljárás lezárásával az 

adatok törlésre kerülnek. 

Felvételt nyert jelentkezők 
esetén: Polgári Törvénykönyv 
(2013. évi V. tv.) elévülési 
idejének megfelelően a 
jogviszony megszűnését követő 
5 év. 

Korosztály megállapítása: a 

jelentkező fejlettségének 
megfelelő támogatás nyújtása. 

Születési év. GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont: a 

közhasznú tevékenység 
ellátáshoz fűződő közérdek 
(Magyarország Alaptörvényének 
XVI. cikke) 

Elutasított jelentkezők esetén: 
a felvételi eljárás lezárásával az 
adatok törlésre kerülnek. 

Felvételt nyert jelentkezők 
esetén: jogviszony 
megszűnésekor az adatok 
törlésre kerülnek. 

Kapcsolattartás: a 
jelentkezéssel kapcsolatos 
kommunikáció lehetővé tétele. 

Név, elérhetőségként megadott 
telefonszám, e-mail cím. 

Sportolói kapcsolatok: 

hagyományőrzés, közösségépítés 

PVSK-s sportoló vagy élsportoló 

családtag megléte. 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 

az érintett hozzájárulása 

A hozzájárulás visszavonásáig 

A PVSK az érintetti jogokat a GDPR III. fejezetében foglaltaknak megfelelően biztosítja, így Ön bármikor tájékoztatást kérhet  az adatkezelésről, 

hozzáférhet a kezelt adataihoz, helyesbítheti is azokat, valamint tiltakozhat adatkezeléssel szemben. Amennyiben Ön az adatkezeléssel 

kapcsolatban jogsértést tapasztal, bírósághoz fordulhat, amely soron kívül jár el az ügyben, illetve adatvédelmi hatósági eljárást 

kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu). Bármely eljárás megkezdése előtt érdemes a PVSK 

adatvédelmi tisztviselőjének (adatvedelem@pvsk.hu) elküldeni a kérelmet, illetve panaszt, a helyzet gyors és hatékony tisztázása érdekében. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adatkezelési tájékoztató 

A belépési nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy a megadott adatok a tagfelvételhez szükségesek, valamint hozzájárul az  egyéb, nem 

tagfelvételi célú adatok kezeléséhez. A PVSK a részére átadott személyes adatokat a 2016/679/EU rendelet (GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. 

(Info.tv.) előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli, az adatokkal való műveletek végzésére a tagfelvétellel foglalkozó munkatársak jogosultak, 

azokat harmadik személynek nem adja át, illetve nem hozza nyilvánosságra.  

Adatkezelés megnevezése és 

célja 

Személyes adatok köre Jogalap megőrzési idő 

Tagfelvétel; a jelentkező 
azonosítása, kérelmének 
elbírálása, tagjegyzékbe történő 
rögzítése 

Jelentkező neve, 
lakcíme/székhelye, 
képviselő/gondviselő neve, 
aláírás 

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont: 
4/2017. (IV. 3.) IM rendelet I., 
II., XI. sz. mellékletei)  

Elutasított jelentkezők esetén: 
a felvételi eljárás lezárásával az 
adatok törlésre kerülnek 

Felvételt nyert jelentkezők 
esetén: Polgári Törvénykönyv 
(2013. évi V. tv.) elévülési 
idejének megfelelően a 

jogviszony megszűnését követő 
5 év 

Korosztály megállapítása; a 
jelentkező fejlettségének 
megfelelő támogatás nyújtása 

Születési év GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont: a 
közhasznú tevékenység 
ellátáshoz fűződő közérdek 
(Magyarország Alaptörvényének 
XVI. cikke) 

Elutasított jelentkezők esetén: 
a felvételi eljárás lezárásával az 
adatok törlésre kerülnek 

Felvételt nyert jelentkezők 
esetén: jogviszony 
megszűnésekor az adatok 

törlésre kerülnek 

Kapcsolattartás; a 
jelentkezéssel kapcsolatos 

kommunikáció lehetővé tétele 

Név, elérhetőségként megadott 
telefonszám, e-mail cím 

Sportolói kapcsolatok; 
hagyományőrzés, közösségépítés 

PVSK-s sportoló vagy élsportoló 
családtag megléte 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
az érintett hozzájárulása 

A hozzájárulás visszavonásáig 

A PVSK az érintetti jogokat a GDPR III. fejezetében foglaltaknak megfelelően biztosítja, így Ön bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, 

hozzáférhet a kezelt adataihoz, helyesbítheti is azokat, valamint tiltakozhat adatkezeléssel szemben. Amennyiben Ön az adatkezeléssel 

kapcsolatban jogsértést tapasztal, bírósághoz fordulhat, amely soron kívül jár el az ügyben, illetve adatvédelmi hatósági eljárást 

kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu). Bármely eljárás megkezdése előtt érdemes a PVSK 

adatvédelmi tisztviselőjének (adatvedelem@pvsk.hu) elküldeni a kérelmet, illetve panaszt, a helyzet gyors és hatékony tisztázása érdekében. 

http://www.naih.hu/
mailto:adatvedelem@pvsk.hu
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