
 

Belépési nyilatkozat  
 

Alulírott ………………………………………………. jelen belépési nyilatkozat benyújtásával ezúton kérem a Tatabányai Petőfi 

Tömeg és Szabadidősport  Egyesület (székhely:2800 Tatabánya, Köztársaság út, Jubileum park, bírósági bejegyzés 

szám:Pk.60.181/1989 sz., adóazonosító szám: 19890586-1-11 (továbbiakban: Egyesület) elnökségét, hogy az Egyesület rendes 

tagjává szíveskedjen fogadni. 

 

Személyes adataim: 

 

név:………………………………………………………………… 

 

születési név……………………………………………………… 

 

születési idő:……………………………………………………… 

 

születési hely:……………………………………………………. 

 

anyja neve………………………………………………………… 

 

lakcím:…………………………………………………………….. 

 

személyi igazolvány száma:……………………………………. 

 

email cím: ………………………………………………………… 

 

büntetésnyilvántartásában: szerepelek / nem szerepelek 

 

Kijelentem, hogy az Egyesület alapszabályát ismerem, annak céljaival egyetértek, tagsági jogokat tudomásul veszem, valamint a 

tagsági kötelezettségeket magamra nézve kötelezőnek elfogadom. Kijelentem, hogy adataim kezeléséhez a tagsági kérelem 

benyújtásával hozzájárulok az alábbiak alapján, de nem kizárólag:  

Az egyesületbe történő belépéskor a tagok megadják nevüket, lakcímüket, e-mail címüket. Jogalap: az érintett hozzájárulása. 

A megadott az adatokat az egyesület a tagnyilvántartás részeként köteles nyilvántartani. Az e-mail címet pedig a zöld iroda- 

környezettudatos és környezet kímélő irodai megoldásokra törekvés részeként. Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése. 

Az egyesület tagjai részt vesznek az egyesület közgyűlésén/küldöttgyűlésén, amelyről a jelenléti ív felvétele a tagok nevével, 

lakcímével és aláírásával kötelező. Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése. 

Az egyesület tagjai az egyesület vezető tisztségviselőjévé (elnökségi taggá, felügyelőbizottsági taggá) választhatók, ebben az 

esetben elfogadó nyilatkozatot kell aláírniuk, amelyet, amely már további adattartalommal bír: a bírósági nyilvántartásba vételhez 

szükséges nyomtatvány által megadott adatok (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító jele, állampolgársága, 

betöltött tisztség) és további, a tisztség ellátásának feltételét képező nyilatkozatokat tartalmaz (nagykorúságra, cselekvőképességre, 

szabadságvesztés büntetésre, büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentességre, foglalkozástól, illetve 

vezető tisztségviselői tevékenységtől, valamint közügyektől eltiltásra vonatkozó nyilatkozatok). Jogalap: jogi kötelezettség 

teljesítése. 

A tagnyilvántartást, jelenléti íveket, elfogadó nyilatkozatokat az egyesület tárolja. Ha a tag kilép az egyesületből, lemond a 

tisztségről, akkor az adatait törlésre kerülnek. Azonban amennyiben a tag tisztséget töltött be az egyesületben, vagy az egyesület 

valamely szolgáltatását vette igénybe, további adatkezelés is fenn áll. Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése és fénykép illetve 

hangfelvételek esetében jogos érdek.  

A maradandó értékű iratokra vonatkozó rendelkezések körébe tartozó iratok esetében azok az iratok nem selejtezhetők. Ebben az 

esetben a jogalap: jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek.  

Az egyesületi rendezvényekről fénykép-, ill. videófelvételek készülnek hozzájárulás jogalapon, amelyeket az egyesület szintén 

megőrizni szeretne, hogy a jövő nemzedék megismerhesse az egyesület múltbeli tevékenységét. Jogalap: jogos érdek  

A belépéssel az egyesület Adatvédelmi nyilatkozata és tájékoztatója elfogadásra kerül a tag részéről. Az Adatvédelmi nyilatkozat 

és tájékoztató el nem fogadása esetén az egyesület a tag felvételét megtagadja jogi kötelezettség teljesítésnek akadályozása miatt. 

 

 

Kelt: …………………………………..                                                ……………………………………………………….. 

        belépést kérelmező aláírása 

 

Jóváhagyva Tatabányán ……………………………………                ……………………………………………………….. 

                                     Dátum és elnökségi határozat szám                             elnök vagy elnökségi tag aláírása 


