
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Versenyengedély-kérőlap 2020/2021. 
 

 
1. Egyesülete: 

2. A versenyző neve: 

3. Születési dátum (év, hó, nap): 

4. Születésének helye: 

5. Neme: férfi / nő 

6. Anyja neve: 

7. Címe (település): 

8. Címe (utca, házszám): 

9. Címe (irányítószám): 

 

10. Engedély típusa:   T (toll-labdás)    M (műanyag-labdás – „D” kategória) 

 

11. Sportorvosi engedély: 

Sportorvosi engedély: 

 
 

A jelen adatlap elválaszthatatlan részét képezi az adatlap 1. számú mellékletét képező ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

VERSENYENGEDÉLYT KÉRŐ RÉSZÉRE.  

 

 

 

……………………………………………..                                                     …………………………………………………….. 

                      Dátum                                                                                                                    Az egyesület aláírása 

 

 

 

………………………………………………                                                   ……………………………………………………… 

 Versenyengedélyt kérő aláírása                                                                                     Kiskorúnál a gondviselő aláírása  

 

 

 

 

                    ………………………………………………………. 

         Gondviselő címe 
 

Vélemény Dátum Aláírás, pecsét 

   

 

 

 
fénykép 

(35x40) 



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ VERSENYENGEDÉLYT KÉRŐK RÉSZÉRE 

(Versenyengedély-kérőlap 2020/2021. 1. számú melléklete) 

 
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük az érintett 
személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintettet illető jogokat. 
 
Az alábbi adatkezelő tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik a számára személyes adatot adnak át 
és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a 
továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az adatkezelő az alábbi tájékoztatást adja: 
 

Az Adatkezelő adatai: 
Név:     Magyar Tollaslabda Szövetség  
Székhely:    1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
Weblap (amennyiben van):  www.badminton.hu 
Telefon:    +36-1/460-6903 
Fax:     +36-1/460-6904 
E-mail:     office@badminton.hu 
Adatvédelmi Tisztviselő(főtitkár): Joó Melinda  

 
1.  Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikke alapján, az érintett hozzájárulása, valamint az adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. 
 
Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja. 
 
2.  Adatkezelési célok: 
  

a) a versenyző, illetve annak képviselőjének, valamint az érintett egyesület adatainak kezelése a Magyar 
Tollaslabda Szövetség nyilvántartása, adatok egyeztetése, frissítése, kapcsolattartás, ranglistakészítés 
érdekében,  
 

b) a versenyző, illetve annak képviselőjének, valamint az érintett egyesület adatainak kezelése a Magyar 
Olimpiai Bizottság által, mint szerződő fél általa a versenyző részére baleset-biztosítási szerződés 
megkötése érdekében, 

 
c) a versenyző, illetve annak képviselőjének, valamint az érintett egyesület adatainak az adatkezelő által a 

Magyar Telekom Nyrt. és Posta Biztosító (továbbiakban: Biztosító) részére történő továbbítása 
érdekében, valamint a Biztosító által marketing nyilvántartásban való kezelés céljából, hogy a Biztosító a 
jövőbeni közvetlen üzletszerzési tevékenysége során a kapcsolatot a versenyzővel felvehesse és 
termékeivel kapcsolatos üzleti ajánlataival megkereshesse. A biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a 
versenyző bármikor kérheti adatainak törlését a Biztosító marketing nyilvántartásából, 

 

d) a versenyző, illetve annak képviselőjének, valamint az érintett egyesület adatainak az adatkezelő által a 
nemzetközi versenyeken való részvétel érdekében nemzetközi sportszervezetek, utazási irodák részére 
történő továbbítása céljából. 

 
3. Az adatok jellemzése (a kezelt adatok megnevezése):  
 
 A versenyengedély-kérőlap 1-11. pontjában meghatározott adatok. 
 
Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy ha az eredeti adatkezelési céltól eltérő célból kíván adatkezelést végezni, 
úgy a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról, illetve minden releváns 
információról.  
 
 
4. Az adatkezelés időtartama: 
 
 A számlák és a számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év. 
 
 A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő maximum egy év. 
  



5. Érintetti jogok: 
 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott alábbi jogai vannak:  
 
a) hozzáférési jog: az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy történik-e 

adatkezelés, és amennyiben igen, úgy jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon; 
b) helyesbítéshez való jog: amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; 
c) törléshez (elfeledtetéshez való jog): meghatározott feltételek esetén az érintett kérelmére az adatkezelő 

köteles törölni a rá vonatkozó személyes adatokat; 
d) korlátozáshoz való jog: meghatározott feltételek esetén az érintett kérelmére az adatkezelő köteles 

korlátozni a személyes adatok kezelését, csak a tárolásukra lesz jogosult; 
e) adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől az adatait széles körben 

használt, géppel olvasható formátumban megkapja; 
f) tiltakozás a személyes adat használata ellen; 
g) az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan automatizált adatkezelésen alapuló döntés 

hatálya, mely rá nézve joghatással járna, vagy jelentős mértékben érintené; 
h) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;  
i) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása; 
j) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése. 

 
6. Jogorvoslati tájékoztatás: 
 
Az érintett jogosult a felügyeleti szervhez panaszt benyújtani. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) 
ugyfelszolgalat@naih.hu. 
 
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – 
az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
 
Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy 
elektronikusan az adatkezelő fenti elérhetőségeire küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon 
belül megküldjük az Ön által kért címre. 
 
Alulírott ………………………………………………………… kijelentem, hogy a jelen adatkezelési 
tájékoztatóban foglaltakat megismertem, azt az akaratomnak megfelelően kitöltöttem, tudomásul vettem, és 
annak egy példányát – az aláírást követően – átvettem. 
 
Budapest, 2020. ………………………. 
 
 
 ………………………………………………………….  ………………………….………………………... 
            Egyesület              Versenyengedély kérő 
 
 
 
……………………………………………………  …………………………………………………… 
   Kiskorú versenyzőnél gondviselő aláírása      Gondviselő címe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


SPORTOLÓ 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA SZEMÉLYES ADATAI MEGISMERÉSÉHEZ ÉS KEZELÉSÉHEZ 

2. SZ MELLÉKLET 

 

Alulírott, _________________________________________________________________________________________________________ (név)  

(sportág: _______________________________________________________________________________________________________________                                                

szül. hely, idő: _________________________________________________________________________________________________________)                                                       

személyes adatok jogosultja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozom útján kifejezetten 

h o z z á j á r u l o k 

ahhoz, hogy a(z) Magyar Tollaslabda Szövetség mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) a versenyrendszerben, illetve 

versenyen való részvételre jogosító igazolvány (versenyengedély) kiadása, visszavonása, ezzel kapcsolatos nyilvántartás 

vezetése, valamint a versenyengedéllyel kapcsolatos biztosítási jogviszony létesítése céljából az adatkezelési 

tájékoztatóban rögzített személyes adataimat megismerje, kezelje, valamint az adatkezelési tájékoztatóban rögzített 

személyeknek továbbítsa hozzájárulási nyilatkozatom visszavonásáig. Hozzájárulásom kifejezetten kiterjed arra, hogy az 

Adatkezelő személyes adataimat a Magyar Olimpiai Bizottság (székhely: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) mint 

adatfeldolgozó részére továbbítsa az adatkezelési tájékoztatóban rögzített célból, illetve, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság 

személyes adataim kezelése céljából további adatfeldolgozót igénybe vegyen, valamint személyes adataimat a 

versenyengedéllyel kapcsolatos biztosítási jogviszony létesítése céljából biztosító részére továbbítsa. 

Jelen nyilatkozatom útján hozzájárulok ahhoz is, hogy a sportról szóló 2004. évi I. törvény 3. § (8) bekezdésében rögzített 

időtartamot követően az Adatkezelő az általa jogi kötelezettség teljesítése jogcímén kezelt személyes adataimat ezen 

időtartamot követően is – hozzájárulási nyilatkozatom visszavonásáig – megismerje, kezelje, valamint az adatkezelési 

tájékoztatóban rögzítettek szerint továbbítsa. 

Kijelentem, hogy az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatójában, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság adatvédelmi szabályzata 

VI/7. fejezetében foglaltakat megismertem és megértettem. Kijelentem továbbá, hogy hozzájárulási nyilatkozatom önkéntes, 

megfelelő tájékoztatáson alapul, konkrét adatkezelésre vonatkozik és egyértelmű akaratomat tartalmazza. 

 

Kelt: _____________________ (település), ___________________________ (dátum) 

 

_______________________________________ 

személyes adat jogosultjának aláírása 

 

Kiskorú sportoló törvényes képviselőjeként hozzájárulásomat adom a sportoló nyilatkozatához: 
 

Név: .........................................................................  Név: ..........................................................................  

Lakcím:  ...................................................................  Lakcím:  ....................................................................  

 
 ..................................................................................                               ……….…………………………………………………………………                                  

    sportoló törvényes képviselőjének aláírása                                     sportoló törvényes képviselőjének 

aláírása 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 Tanú1  Tanú2 

 

Tanú neve 

   

 

Tanú lakcíme  

   

 

Tanú aláírása 

   

 
 


