
 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

16 év alatti gyermekek személyes adatainak hozzájáruláson alapuló kezeléséhez 

 
 

 

A Tatabányai Nebuló DSE (Továbbiakban: Adatkezelő) működése során, az alapító okiratban foglalt céljai elérése érdekében 

kezeli a vele tagsági jogviszonyban álló, illetve az általa szervezett rendezvényeken résztvevő 16. év alatti kiskorú személyek 

adatait. Az Adatkezelő által folytatott bizonyos adatkezelések végzésének jogalapja az érintettek hozzájárulása. Ezen 

adatkezelések jogszerűsége érdekében szükséges az Adatkezelő számára alábbi törvényes képviselő általi hozzájáruló 

nyilatkozatok beszerzése.  

 

Az adatkezelő megnevezése, azonosító adatai és elérhetősége: 

Megnevezés: Tatabányai Nebuló DSE 

Székhely: 2800Tatabánya,Sárbreki Ltp 607 fsz/1. 

E-mail cím: nebulojudodse@gmail.com 

Telefonszám:06-20-313-7007 

Vezető tisztségviselő:Demeter Béla 

Adószám:18616552-1-11 

Az Adatkezelő ezen nyilatkozat felvételét megelőzően a nyilatkozatot tevő törvényes képviselő számára tanulmányozás céljából 

átadja, illetve a www.nebulojudo.hu/adatkezeles weboldalán elérhetővé teszi a „ Tatabányai Nebuló Diáksport Egyesülettel 

kapcsolatba kerülő magánszemélyek részére” szóló adatkezelési tájékoztatóját, mely tartalmazza a 16. év alatti kiskorú 

személyek vonatkozásában általa folytatott adatkezelési folyamatokkal kapcsolatos adatkezelési és adatvédelmi szabályokat. A 

nyilatkozatot tevő törvényes képviselő ezen tájékoztató tanulmányozását követően, az abban foglaltak tudatában teszi meg 

nyilatkozatát.  

 

Az Adatkezelő a vele tagsági viszonyban álló, illetve az általa szervezett rendezvényeken résztvevő 16. év alatti kiskorú 

személyek vonatkozásában az alábbiakban felsorolt adatkezelési folyamatokat végzi, melyek vonatkozásában a törvényes 

képviselőknek külön-külön szükséges hozzájárulásukat megadni, vagy megtagadni.  

 

Alulírott:……………………………………………………………………….………………..(név) 

Személyi igazolvány szám:……………………… 

Értesítési e-mail cím:…………………………….. 

Értesítési telefonszám:…………………………… 

mint…………………………………………………………(név) 

Születési hely és idő:…………………………….. 

Lakcím:………………………………………………………………… törvényes képviselője, kijelentem, hogy a fentiekben 

foglaltakat megértettem, a rendelkezésemre bocsátott tájékoztatót tanulmányoztam, mely alapján az Adatkezelő által folytatott 

alábbi adatkezelésekkel kapcsolatban, szabad akaratomból a következő nyilatkozatokat teszem: 

 
 

Adatkezelések megnevezése:      Törvényes képviselői nyilatkozatok (hozzájárulok / nem járulok hozzá): 

 

 

Az egyesület által rendezett versenyek vonatkozásában,  az adatkezeléshez……………………………..……………………… 

Oktatási, tájékoztatási célból fénykép és videofelvételek készítéséhez, az adatkezeléshez……………………………..……………………… 

Üzenet- és elektronikus levélküldéssel kapcsolatban,  az adatkezeléshez……………………………..……………………… 

Az egyesület közösségi oldalán megjelenő adatok vonatkozásában, az adatkezeléshez……………………………..……………………… 

 

 

Ezen nyilatkozat egy példányban készül, azonban az adatkezelő a nyilatkozatot tevő kérésére ingyenesen ad ki másolatot a 

nyilatkozatot tevő számára. A nyilatkozatot az Adatkezelő tartja nyilván az érintett adatainak törléséig.  

 

 

…………………….., 201………………. 

 

  

             ……………………………. 

                nyilatkozat tevő aláírása 

http://www.nebulojudo.hu/adatkezeles

