GYORSASÁGI LICENCIGÉNYLŐ 2019

MAMS

Licenc száma:
Beadás kelte:
fénykép

Licencdíj:
Licenc fajtája

Rajtszám

Biztosítási díj:

Név:

VERSENYZŐ

Szül. dátum:

Születési hely:
Állampolgárság:

Anyja neve:
megye

irányítósz.

település

utca, hsz., emelet, ajtó

Lakcím:
Mobil:

Telefonszám:

E-mail cím:

Faxszám:

Személyi ig. vagy útlevél szám:
Utánpótlás (4-18 év)
PW 50

Moto5

Mini GP Open
(NSF110, 140,
CRF160, 50 2T NSR)

Mini GP Stock
(NSF100)

Mini GP O (Ohwale
110)

Mini P O (Ohwale
160,190)

Pit Bike Junior

Pit Bike Mini Motard

Élsport (15 éves kortól)

Tömegsport (15 éves kortól)

300 SSP (12 éves kortól)

300 SSP (12 éves kortól)

600 Open

1000 Open

600 Open

1000 Open

A megfelelő rész bekarikázandó

Alulírott ………………………………………………….(sportszervezet képviselője) és ………………………………………………………(versenyző)
úgy nyilatkozunk, hogy a versenyző a versenyengedély iránti kérelem benyújtásakor a sportszervezettel érvényes és hatályos sportszerződéssel
rendelkezik.
VAGY
Alulírott ………………………………………………….(sportszervezet képviselője) és ………………………………………………………(versenyző)
úgy nyilatkozunk, hogy a versenyző a versenyengedély iránti kérelem benyújtásakor a sportegyesület tagja.
Szülő, illetve gondviselő hozzájárulása 18 éven aluli versenyző esetén. Alulírottak hozzájárulunk ahhoz, hogy gyermekünk, illetve gondozottunk motorversenyzői licencet
váltson és azzal MAMS eseményeken elindulhasson.

Szülő/gondviselő aláírása:

Kelt:

Tudomásul veszem, hogy a MAMS szabályainak be nem tartása vagy figyelmen kívül hagyása büntetést von maga után, amely a motorversenyzői licenc
visszavonását is eredményezheti. Bűntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Versenyző aláírása:

ÁTIGAZOLÁS

Kelt:
A versenyző átigazolásához hozzájárulok .

MAMS Tag (tagszervezet):

Korábbi egyesület

P.H.
Kelt:

P.H.
aláírás

Kelt:

SPORTORVOSI ENGEDÉLY

aláírás

Dátum:
P.H.
Szakágvezető

Kelt:

A licencigénylő lapot a versenyző tölti ki. Csak a 2019. február 28-ig hiánytalanul leadott licencigénylés kedvezményes.
A licenc és biztosítás befizetését igazoló csekkek vagy banki átutalások másolatát a licenchez csatolni kell.
Licencváltáshoz szükséges: licencdíj, biztosítási díj, sportorvosi igazolás, 1 db igazolványkép.
Amennyiben megfelel a tavalyi fénykép az idei licencre, úgy új fényképre nincs szükség.
Hiányos licenckérelmet nem áll módunkban elfogadni.

Ügyfél hozzájáruló nyilatkozata
személyes adatai megismeréséhez és kezeléséhez
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Alulírott, ______________________________________________________________ (név )
lakcím: ___________________________________________________________) személyes adatok
jogosultja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozatom útján kifejezetten
hozzájárulok
ahhoz, hogy a Magyar Motorsport Szövetség (a továbbiakban: MAMS) mint adatkezelő a közöttünk
létrehozandó jogviszony teljesítéséhez, e jogviszonyból eredő jogok gyakorlásához, illetve kötelezettségek
teljesítéséhez elengedhetetlen és jelen nyilatkozatomhoz külön iraton csatolt személyes adataimat
megismerje, és azokat kezelje.
Hozzájárulásomat a jelen nyilatkozathoz csatolt okmányokról és iratokról készült másolatokon szereplő
személyes adataimnak MAMS általi megismerése és kezelése céljából adom. A jelen hozzájáruló
nyilatkozatom megtételével kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a MAMS a jelen hozzájáruló
nyilatkozatomban meghatározott személyes adataimat tartalmazó okmányaimról, illetve egyéb irataimról
fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen.

Kijelentem, hogy a MAMS Adatkezelési Szabályzatát és az adatvédelmi tájékoztatást megismertem,
és megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem.
Tudomásul veszem az adatkezelés tényét, illetve azt, hogy a MAMS az adatok megismerésére, illetve
kezelésére a jogviszony teljesítése, jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, a
MAMS-ot terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és a MAMS jogos érdekének érvényesítése céljából kerül sor.
Kijelentem továbbá, hogy a MAMS a tervezett adatkezelésről megfelelően tájékoztatott. Tudomásul
veszem, hogy a MAMS hozzájárulásomon kívül egyéb jogcímen (szabályzataiban foglaltak teljesítése,
szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, MAMS jogos érdekének érvényesítése) is jogosult
személyes adataim kezelésére.
Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű
kinyilvánítása annak, hogy a MAMS által fentiek szerint végzett adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom.
Tudomásul veszem, hogy a hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, illetve, hogy a
hozzájárulás megadása a jogviszony létesítésének feltétele, a hozzájárulás bármely okból történő
megszűnése esetén a MAMS a jogviszonyt köteles megszüntetni, és a személyes adatokat minden
nyilvántartásából törölni, kivéve, ha a személyes adat kezelésére jogi kötelezettség teljesítése miatt szükség
van, vagy a további adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom.
Kelt: ___________________________, ________________________. napján
____________________________________________________________________________ aláírás
személyes adat jogosultja, kiskorúnál gondviselő

