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1.

A versenyző neve: Vezetéknév Keresztnév 1 Keresztnév2

2.

Egyesülete: Egyesület Bejegyzett név (Egyesület kód), email cím

3.

Születési dátum (év, hó, nap): Születési dátum

4.

Születési helye: Születési ország, Születési város

5.

Neme: nem

6.

Anyja neve: anyja neve

7.

Címe: Cím ország kód, Cím irányítószám Cím város, Cím egyéb

8.

Igazoló irat típusa, száma: Igazoló irat típusa - igazoló irat száma

9.

Iskolája neve, címe: Iskola neve, Iskola cím ország, irányítószám, város, egyéb

fénykép

Csatolt dokumentumok:
1. Kitöltött adatlap

12. MOB SIR Státusz: Amatőr (mindig)
13. Állampolgársága*: állampolgárság, ha van: sportállampolgárság (sportállampolgár)
14. Kiskorú esetén törvényes képviselő neve: Törvényes gondviselő név

3. Az egyesületi tagságot
igazoló tagsági könyv

15. Törvényes képviselő címe: Törvényes gondviselő cím



2. Mellékletek
(sportszerződés,
állampolgárság igazolása,
min. vizsga jkv., stb.)



A jelen adatlap aláírásával kijelentem, hogy a MÚSZ Adatvédelmi Szabályzatában és Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltakat megismertem, az
abban foglaltakat tudomásul veszem. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Úszó Szövetség a jelen adatlapon feltüntetett személyes adataimat az
adatkezelésre vonatkozó mindenkori jogszabályi, és szabályzati rendelkezések szerint kezelje, továbbítsa az évenkénti versenyengedély kiadásához
az állami sportinformációs rendszer (SIR) számára, valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi szervénél ellenőrizze. Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a FINA, a LEN és a MÚSZ rendezvényein rólam
esetlegesen készült felvételeket a MÚSZ kizárólag nem kereskedelmi jelleggel felhasználja, azt a közösségi médiában közzé tegye. Ezen nyilatkozat
visszavonásig érvényes. Az adatokat felelősségem teljes tudatában adtam meg, azok valódiságátért felelősséget vállalok.

Dátum: aktuális dátum
leigazoló sportszervezet cégszerű aláírása
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A jelen adatlap aláírásával tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság, mint szerződő fél a javamra – mint
biztosított javára – élet- és baleset-biztosítási szerződést kössön a Magyar Posta Biztosító Zrt.-vel. A jelen adatlap aláírásával hozzájárulok a 1.8. pontokban feltüntetett személyes adataimnak a T-Mobil Rt. és az 1.-9. pontokban feltüntetett adataimnak pedig a Magyar Posta Biztosító Zrt.
(a továbbiakban: Biztosító) részére történő továbbításához és azoknak a Biztosító általi kezeléséhez. A jelen adatlap aláírásával külön hozzájárulok
név és lakcím adataimnak a Biztosító marketing nyilvántartásában való kezeléséhez abból a célból, hogy a Biztosító a jövőben közvetlen
üzletszerzési tevékenysége során a kapcsolatot velem felvehesse és termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos üzleti ajánlataival megkeressen.
Tudomásul veszem, hogy a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatommal bármikor kérhetem adataim törlését a Biztosító marketing
nyilvántartásából.
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MÚSZ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a MÚSZ (a
továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelővel kötendő
kötelmi jogviszony (pl. szerződéses jogviszony) létesítését megelőzően a személyes adat
jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési
elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa.
A Tájékoztató az Adatkezelő ügyfeleivel, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett
adatkezelésekre vonatkozik.
1. Az Adatkezelő
Adatkezelő cégneve: Magyar Úszó Szövetség
Adatkezelő székhelye: 1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2.;
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-070000042
Adatkezelő adószáma: 18096545-2-41
Adatkezelő telefonszáma: +3612655299
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: musz@musz.hu
Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: dr. Fábry György
Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: musz@musz.hu
2. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az Adatkezelő és
ügyfél között csak abban az esetben jöhet létre kötelmi jogviszony (így pl. szerződés), ha
az ügyfél mint a személyes adat jogosultja a személyes adatainak az Adatkezelő általi
megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
3. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában
közzéteszi, illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi. Amennyiben a
személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő,
Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a
személyes adat jogosultja által megadott elektronikus levelezési címre.
4. Az Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés
célja: (i) érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén kötelmi jogviszony teljesítése,
kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; (ii) az adatkezelőt
terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és (iii) az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.
jogalapja: (i) ügyfél hozzájárulása; (ii) Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése;
(iii) szerződés teljesítése; (iv) személyes adat jogosultságnak vagy egy másik természetes
személy létfontosságú érdekének védelme; (v) Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.
terjedelme: (i) a természetes személy személyazonosító adatait, így a személyes adat jogosultja
személyazonosító igazolványának, lakcímet igazoló hatósági igazolványának, adóazonosító
jelet igazoló hatósági igazolványának adattartalmát; (ii) a kötelmi jogviszony jellegétől függően
a személyes adat jogosultjának bankszámlaszáma, illetve bankszámláját vezető pénzintézet
neve; (iii) személyes adat jogosultjának elérhetősége (telefonszáma, email címe); (iv) jogi
személy fél esetén a jogi személy képviseletére jogosult természetes személy családi és utóneve;
tisztsége; születési helye és ideje; anyja születési neve; állandó lakcíme, ennek hiányában
tartózkodási címe.
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5. Az Adatkezelő az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára,
a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót
terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság
vagy egyéb szerv a MÚSZ felé hivatalos megkeresését eljuttatja;
b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás
címzettje a MÚSZ-szal kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a
személyes adat jogosultja és a MÚSZ közötti kötelmi jogviszony teljesítése.
6. Az Adatkezelő a személyes adatot a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően a kötelmi
jogviszony megszűnésétől 5 évig tárolja; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek
hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 év.
7. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy a tulajdonában álló,
illetve használatában lévő ingatlanok és ingóságok védelme érdekében székhelyét, telephelyein
és fióktelepein kamerarendszert működtethet.
8. A személyes adat jogosultját megillető jogok:
Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az
Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:
a.) tájékoztatáshoz való jog.
b.) helyesbítéshez való jog;
c.) elfeledtetéshez való jog;
d.) adatkezelés korlátozásához való jog;
e.) adathordozhatósághoz való jog;
f.) tiltakozáshoz való jog.
9. Jogorvoslati lehetőségek:
Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt
tapasztalja, hogy a MÚSZ megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy
jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz,
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu
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