
 

 

 
 
 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ 
 
 
A nyilatkozat célja  
 
A Magyar Versmondók Egyesülete és társszervezői (továbbiakban: Adatkezelő) támogatási 
megrendezi a „VI. Nemzeti VERSeny” c. rendezvényét, melynek megvalósításához az 
érintettek személyes adatainak felhasználása szükséges.  
 
A hatályos adatvédelmi szabályok értelmében az érintettek személyes adatainak 
felhasználása az érintettek hozzájárulása birtokában tehető meg. Jelen nyilatkozat célja a 
személyes adatok általános kezelési körülményeinek ismertetése és a kapcsolódó 
hozzájárulások rögzítése.  
 
 
Az Adatkezelő adatai Adatkezelő neve:  Magyar Versmondók Egyesülete  
Adatkezelő székhelye / címe:  1119 Budapest, Fehérvári út 47.  
Adatkezelő e-mail címe:  magyarversmondok@gmail.com  
Adószám / adóazonosító jel:  18047352-1-43  
Képviselő neve:  dr. Lutter Imre  
 
 

 Az érintett azonosító adatai   

Név:  

Születési idő:   

Anyja neve:   

Lakcím:   

E-mail cím:   

Telefonszám:   

*Törvényes képviselő neve:   

*Törvényes képviselő címe:   

 
* csak kiskorú versenyző esetében  
 
Az adatkezelés célja  
A Nemzeti VERSeny megrendezéséhez és lebonyolításához kötődő adminisztratív feladatok 
végrehajtásához az Adatkezelőnek fel kell használnia a versenyben résztvevő személyek fenti 
adatait. Az adminisztratív feladatok magukban foglalják a versennyel kapcsolatos 
nyomtatványok kitöltését és közzétételét, valamint az egyes eredmények és adatok 
dokumentálását.  
 
Az adatkezelés időtartama  
Az érintett adatai a fenti cél szerint a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetők. 

 



 

 

 
 
Az érintett jogai  
Az érintett adatainak kezelése az érintett önkéntes hozzájárulása alapján történik, melyet az 
Adatkezelőnek a fenti elérhetőségeken keresztül adott újabb nyilatkozatával az érintett 
bármikor visszavonhat. Az érintett ugyanitt kérheti adatainak helyesbítését, törlését, vagy az 
adatkezelés korlátozását, illetve tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által végzett 
adatkezelésről, vagy adatainak más adatkezelőhöz való továbbítását kérheti.  
Az érintett a jogainak megsértése esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál, vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
bírósághoz fordulhat.  
 
Nyilatkozatok, hozzájárulások  

• Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő a fenti személyes adataimat az adatkezelési 
tájékoztatójában leírtak szerint a Nemzeti VERSenyhez kapcsolódó adminisztratív 
kötelezettségek teljesítése érdekében kezelje.  

• Nyilatkozom, hogy az adatkezelés részletes körülményei tekintetében a Magyar 
Versmondók Egyesületének adatkezelési tájékoztatóját megértettem és a benne 
foglaltakat tudomásul vettem.  

• Nyilatkozom, hogy ezen dokumentumban foglaltakat tudomásul vettem, 
hozzájárulásomat önkéntesen teszem.  

 
 
Kelt:  

   ___________________________________  
    név és aláírás  

(kiskorú versenyző esetén törvényes képviselő) 


