DOMBÓVÁRI VASUTAS ATLÉTIKAI ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET
7200 Dombóvár, Fészek u. 3., Pk.60.098

JELENTKEZÉSI LAP
(Kérem, szíveskedjen igazolványképpel (1 db) együtt leadni, mert az a versenyzés feltétele!)
SZEMÉLYES ADATOK
Teljes név
Anyja neve
Születési helye / ideje

év

hó

nap

Állampolgárság
Lakcím
TAJ szám
MÉRETEK
Magasság:

Súly:

Cipőméret:

Póló méret:

Fent nevezett gyermek törvényes képviselőjeként elérhetőségi adataimat az alábbiak szerint
adom meg (Kérem, legalább egy törvényes képviselő adatait megadni szíveskedjen!)
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ(K) SZEMÉLYES ADATAI
Teljes név
Anyja neve
Szül. helye / ideje
Lakcím
Levelezési cím
Telefonszám
E mail
Az Egyesületi sportolók részére szóló adatkezelési tájékoztatóját - ami a www.dovase.hu oldalon is
megtalálható - adataim megadása előtt átvettem és megismertem.

Kelt, Dombóvár, 20…… év ………………….. hó ………. nap

………………………………………………
sportoló aláírása

……………………………………………..……….
törvényes képviselő(k) aláírása

7200 Dombóvár, Fészek u. 3. WEB: www.dovase.hu; E-mail: dovase2005@gmail.com

DOMBÓVÁRI VASUTAS ATLÉTIKAI ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET
7200 Dombóvár, Fészek u. 3., Pk.60.098

SPORTOLÓ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA
SZEMÉLYES ADATAI MEGISMERÉSÉHEZ ÉS KEZELÉSÉHEZ
Alulírott,
SPORTOLÓ ADATAI
Teljes név
Lakcím
kiskorú sportoló nevében törvényes képviselője:
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ(K) ADATAI
Teljes név
Lakcím
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozom útján önként és kifejezetten
HOZZÁJÁRULOK
ahhoz, hogy a Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület (a továbbiakban:
Egyesület) mint adatkezelő, a közöttünk létrehozandó kötelmi jogviszony teljesítéséhez, e
kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlásához, illetve kötelezettségek teljesítéséhez
elengedhetetlen, az Egyesület tevékenységében való részvételi szándék kifejezéséhez
szükséges Jelentkezési lapon általam megadott személyes adatokat megismerje és azokat
kezelje, a sportolók részére szóló adatvédelmi tájékoztatóban megadott és általam
megismert adatkezelési célból.
Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy az Egyesület, illetve a sportoló sporttevékenységének
dokumentálása, az Egyesület tevékenységének népszerűsítése és a sportoló sportsikereinek
bemutatása céljából az Egyesület a sportolóról fényképfelvételeket készítsen, és azokat saját
honlapján, az Egyesület tevékenységét bemutató tájékoztató anyagokon, plakátokon nyilvánosságra
hozza.

Kijelentem, hogy az Egyesület a tervezett adatkezelésről megfelelően tájékoztatott, az
Egyesület Adatkezelési Szabályzatát és a sportolók részére szóló Adatvédelmi Tájékoztatóját
megismertem és megértettem. Az Egyesület tájékoztatott arról is, hogy hozzájárulásomat
bármikor visszavonhatom.
Tudomásul veszem, hogy az Egyesület hozzájárulásomon kívül egyéb jogcímen (szerződés
teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése) is jogosult személyes adataim kezelésére.
Dombóvár, 20…. év ……………………… hó ……. nap

………………………………………………
sportoló aláírása

……………………………………………..……….
törvényes képviselő (szülő) aláírása

7200 Dombóvár, Fészek u. 3. WEB: www.dovase.hu; E-mail: dovase2005@gmail.com

