Fényép helye

SPORTBÍRÓI ADATLAP 2020
Név: ___________________________________________________________________
Leánykori név:___________________________________________________________
Anyja neve:

____________________________________________________________

___ év _____ hó __ nap
Bejelentett lakcím: ___________________________
Születési hely/idö:

_______________________ /

Postai levelezési cím (amennyiben nem azonos a lakcímmel):
_______________________________________________________________________
mobil:

________________E-mail:__________________________________

_______________________________________________________________________

 új bírók képzése  továbbképzés
Sportbírói vizsga helye, ideje: _________________,_____ év ____ hó _____nap
Kérem jelölje meg, mely képzésen vett részt:

Vizsgáztató neve: ___________________________
Sportbírói minősítés előző évben: _____________; 2019. igazolvány száma:_________
Sportbírói minősítés 2020. évre:

______________________________

 dragbike  enduro gyorsasági
 motocross  old timer  quad  salak  stunt riding  supermoto  tereprally
 trial
Kérem jelölje meg, mely szakág területén vizsgázott:

Egyéb a MAMS területén végzett tevékenység:

____________________

A befizetett díjakról a számlát az alábbi névre kérem:

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a
valósággal megegyeznek.
Kelt: ______________ 2020 __________ hó ____nap

__________________________
aláírás

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
NÉV NYOMTATOTT BETŰVEL

