
Adatkezelési tájékoztatás 

 

Tisztelt Törvényes Képviselő! 

 

Tájékoztatjuk, hogy tekintettel arra, hogy gyermeke az AC-SINUS SE által szervezett egyesületi 

sporttevékenységben illetve rendezvényeken vesz részt, ezért az AC-SINUS SE gyermekére és Önre 

vonatkozóan, Öntől közvetlenül beszerzett személyes adatokat kezel. Az általunk kezelt személyes adatok: 

gyermekének azonosító adatai (név, születési hely, idő,lakcím), kapcsolattartási adatok: (törvényes képviselő 

neve, telefonszáma, e-mailcíme). Ezen felül az AC-SINUS SE tevékenységével kapcsolatban, illetve 

rendezvényein Önről, illetve gyermekéről az egyesület tevékenységének dokumentálása,bemutatása céljából 

kép- illetve videofelvétel készülhet. 

 

Az AC-SINUS Harcművészeti Sportegyesület, mint adatkezelő adatai:  

székhely: 1149 Budapest, Fráter György u. 31. II. em. 7. 

nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék,nyilvántartási szám: 01-02-0007624, 
képviseli: Klima Zsuzsanna elnök, e-mailcím: klima.zsuzsa@gmail.com , ac.sinus.zuglo@gmail.com  

 

Az adatkezelés célja, jogalapjai és időtartama: 

Gyermeke, illetve Ön, mint törvényes képviselő azonosító adataita tagsági jogviszony nyilvántartásával 

kapcsolatban kezeljük. Az adatkezelés jogalapja: az egyesületi tagság nyilvántartására vonatkozó jogszabályi 

kötelezettség. Az Ön kapcsolattartási adatait abból a célból kezeljük, hogy az egyesület és gyermeke, illetve Ön 

között a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését megfelelően biztosítani tudjuk. Az 

adatkezelés jogalapja: szerződés (a tagsági jogviszony) teljesítéséhez szükséges adatkezelés. Ezen adatkezelések 

időtartama: a tagsági jogviszony fennállásának időtartama. 

Az egyesület a tevékenységével kapcsolatban marketing célú adatkezelést is folytat: hírlevelet, az egyesület 

tevékenységéről, rendezvényeiről tájékoztatást, az egyesület rendezvényeire meghívót küld, valamint a 

tevékenysége dokumentálása, bemutatása céljából kép- és videófelvételek készülhetnek, amelyeket az egyesület 

a http://www.karatezuglo.hu honlapon tehet közzé. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tart. 

 

Kérjük, hogy az adatok kezeléséről szóló jelen tájékoztatás tudomásulvételét, illetve a marketing célú 

adatkezeléshez történő hozzájárulást Ön ezúton kifejezetten erősítse meg. Kérjük, jelezze,ha adatának 

helyesbítése szükséges, és ebben az esetben kérjük, adja meg a helyes, hatályos adatotis. 

 

Adatai fontosak számunkra, azok kezelésével kapcsolatban a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak 

megfelelően járunk el. Kérjük, az adatok kezeléséhez történő hozzájárulásáról, illetve az adatokban esetleg 

bekövetkezett változásról a megfelelő válasz jelölésével nyilatkozzon. 

 

Budapest, 201…. ... ... 

 

Tisztelettel:  

 

AC-SINUS SE 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Adatkezelési nyilatkozat 

 

Alulírott, mint ........................................................................... nevű gyermek törvényes képviselője  atájékoztatást 

tudomásul vettem. A hozzájáruláson alapuló adatkezelésre vonatkozó nyilatkozat: 

[ ] Hozzájárulok, hogy az AC-SINUS SE a tájékoztatásban meghatározott tartalommalés célból személyes 

adataimat kezelje. 

[  ] Hozzájárulok, hogy az AC-SINUS SE a tájékoztatásban meghatározott tartalommal és célból személyes 

adataimat kezelje, és személyes adataim tekintetében a következő helyesbítést kérem: 

.............................................................................................................................................................. 

 

Budapest, 201….  ….. … 

 

 

_____________________________ 

(név saját kezűleg olvashatóan írva) 

_____________________________ 

(aláírás) 
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