


Adatkezelés i hozzájáru lási nyi latkozat
a személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

Név: rÖnorruÉ KAUFMANN ZSUZSANNA

Anyja neve: SZELES lDA

Születési hely, idő; rlsvÁRon, 1959. 11.22.

Fent nevezett magánszemély ezennel hozzájárulásomat adom személyes adataim
megismeréséhez és kezeléséhez az alábbi célból:

Az.adatkezplés célia: .,.a megfelelő adminiszIráció, tagsági díj számlájának elkészítése,
nyilvántartása, adattovábbítás, kapcsolatfelvétel, tájékoztitás... ... .. ... ...

A kezelt adatok: ! nevezett dokumentumok adatai x alább felsorolt adatok

...Név, munkahely, cím, telefon, email, beosztás, születési hely, idő, iskolai végzettség,
költségviselői és szám lázási adatok

Az adatkezelés céljának elérése érdekében az adatok továbbítása szükséges az alábbi
adatkezelő részére.

Szervezet neve: EGVE...... ,.., székhelye: ,..1204Budapest, Köves u. 1,.

Az adatok továbbításához xhozzájárulok ! nem járulok hozzá

Hozzájárulok, hogy az adatkezelő a - Név, munkahely, cím, telefon - adataim at az alábbi
célból is felhasználhatja :

Felhasználási cél: ... nyilvánossá tétel Xno.=ájárulok ! nem járulok hozzá

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés időtartama - amennyiben jogszabályi előírás
erről nem rendelkezik - az adatkezelés céljának megvalósulásáig tart.

Alulírott tudomásul Veszem, hogy adataimat ezen nyilatkozatot kérő szervezet alkalmazottai
megismerhetik. Kijelentem, hogy az adatkezelés céljáról, az adatkezeléssel kapcsolatosjogaimról részletes tájékoztatást kaptam, azokat megértettem és az adatkezelési
hozzdjárulásomat önként, az adatkezelési cél megvalósulása érdekében adtam,

Dátum: "'2o18'május 25""' 
,ó,§ _Yn i'*u+*§§s(,ú*"r-

aláírás'
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N6v:

Anyja neve:

Szirlet6si hely, id6

Szervezet neve: EGVE....

Az adatok tov6bbit6s6hoz

sz6khelye: ...1204 Budapest, K6ves u. 1.............

X hozzdjdrulok E nem jdrulok hozzd

Adatkezel6si hozzfljAru l6si nyi latkozat
a szem6lyes adatok megisme16s6hez 6s kezel6s6hez

86res Margit

Hegyi lren

1956.10. 06.

Fent nevezett mag6nszem6ly ezennel hozz5.iarulasomat adom szem6lyes adataim
megisme16s6hez 6s kezel6s6hez az alabbi c6lb6l:

Az adatkezel6s celia. ... a megfelel6 adminrsztr6ci6, tagsagi dij sz6ml6jdnak elk6szit6se,
nyilv6ntartasa, adattovdbbitds. kapcsolatfelv6tel. tdj6koztatds...

A kezelt adatok: n nevezett dokumentumok adatai X alabb felsorolt adatok

N6v, munkahely, cim, telefon, email, beoszt6s, szirlet6si hely, id6, iskolai v6gzetts6g,
k6lts6gviseloi 6s sz6mldzdsi adatok ....... ... ..

Az adatkezel6s c6lj6nak eler6se 6rdek6ben az adatok tovabbitasa sztrks6ges az alSbbi
adatkezel6 16sz6re:

HozzAjArulok, hogy az adatkezel6 a - N6v, munkahely, cim, telefon - adataimat az alSbbi
c6lb6l is felhaszn6lhatja:

Felhasznalesi c6l: ... nyilv5nosse t6tel ......... X hozz6jSrulok n nem j6rulok hozzd

Az adatkezel6 kuelenti, hogy az adatkezel6s id6tartama - amennyiben jogszab6lyi el6ir6s
err6l nem rendelkezik - az adatkezel6s celj6nak megval6suldsSig tart.

Alullrott tudomSsul veszem, hogy adataimat ezen nyilatkozatot k6r6 szervezet alkalmazottai
megismerhetik. Kijelentem, hogy az adatkezel6s celjArol, az adatkezel6ssel kapcsolatos
jogaim16l r6szletes taj6koztatast kaptam, azokat megertettem 6s az adatkezelesi
hozzSj5rul5somat 6nkent, az adatkezel6si c6l megval6sul5sa 6rdek6ben adtam.

D6tum: ...2018.m6jus 25
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Adatkeze lés i hozzájárulás i nyi latkozat
a személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

Név: n &i /er*
Anyja neve: Pr4' hn/l/rr
Születési hely, idő: l..a lq 

'.q4,I/_.$ l /?hr 4 /!
Fent nevezett magánszemély ezennel hozzájárulásomat adom személyes adataim
megismeréséhez és kezeléséhez az alábbi célból:

Az adatkezelés célia: ...a megfeleló adminisztráciő, tagsági díj számlájának elkészítése,
nyi lvá nta rtása, adattová b b ítás, kapcso latfelvétel, tájékoztatás. . . . . . .

A kezelt adatok: ! neuezett dokumentumok adatai x alább felsorolt adatok

Az adatkezelés céljának elérése érdekében az adatok továbbítása szükséges az alábbi
adatkezelő részére:

Szervezet neve: EGVE...... .... székhelye: ...1204Budapest, Köves u. ,1...

Az adatok továbbításához X hozzájárulok D nem járulok hozzá

Hozz€lárulok, hogy az adatkezelő a - Név, munkahely, cím, telefon - adataimat az alábbi
célból is felhasználhatja:

Felhasználási cél: ... nyilvánossá tétel Xno==ájárulok ! nem járulok hozzá

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés időtartama - amenny|ben jogszabályi előírás
erről nem rendelkezik - az adatkezelés céljának megvalósulásáig tart.

Alulírott tudomásul veszem, hogy adataimat ezen nyilatkozatot kérő szervezet alkalmazottai
megismerhetik. Kijelentem, hogy az adatkezelés céljáról, az adatkezeléssel kapcsolatos
jogaimról részletes tájékoztatást kaptam, azokat megértettem és az adatkezelési
hozzájárulásomat önként, azadatkezelési cél megvalósulása érdekében adtam.

Dátum: ...2}18.május 25.....
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Ad atkeze lés i hozzá4árulás i nyi latkozat
a személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

Név: Tvol1s R'D4 tr'\
Anyjaneve: ]Ltts\ bnl-L_ r3i Ail.l/

Születési hely, idő: 53iil.$.!j{iÍF+i. ;,.,/l.W.Cb..o.!..,

Fent nevezett magánszemély ezennel hozzájárulásomat adom személyes adataim
megismeréséhez és kezeléséhez az alábbi célból:

Az adatkezelés célia: ...a megfelelő adminiszlráciő, tagsági díj számlájának elkészítése,
nyilvántartása, adattovábbítás, kapcsolatfelvétel, tájékozIatás.. . . .. .

A kezelt adatok: ! nevezett dokumentumok adatai x alább felsorolt adatok

...Név, munkahely, cím, telefon, email, beosztás, születési hely, idő, iskolai végzettség,
költségviselői és szám lázási adatok

Az adatkezelés céljának elérése érdekében az adatok továbbítása szükséges az alábbi
adatkezelő részére:

Szervezet neve: EGVE....., .,.. székhelye: ...1204Budapest, Köves u. 1...

Az adatok továbbításához Xhozzálárulok E nem járulok hozzá

Hozzájárulok, hogy az adatkezeló a - Név, munkahely, cím, telefon - adataimat az alábbi
célból is felhasználhatja:

Felhasználási cél: ... nyilvánossá tétel Xhor.ájárulok E nem járulok hozzá

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés időtartama - amennyiben jogszabályi előírás
erről nem rendelkezik - az adatkezelés céljának megvalósulásáig tart.

Alulírott tudomásul veszem, hogy adataimat ezen nyilatkozatot kérő szervezet alkalmazottai
megismerhetik. Kijelentem, hogy az adatkezelés céljáról, az adaíkezeléssel kapcsolatos
jogaimról részletes tájékoztatást kaptam, azokat megértettem és az adatkezelési
hozzájárulásomat önként, az adatkezelési cél megvalósulása érdekében adtam.

Dátum: ...2018.május 25.....

---'*.-......,.*.-:111?:== b.......
aláírás
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Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat
a személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez 

Név: Ottinger Vilmos

Anyja neve: Gajdár Ágnes

Születési hely, idő: Szőny, 1971. 12. 09.

Fent nevezett magánszemély ezennel hozzájárulásomat adom személyes adataim 
megismeréséhez és kezeléséhez az alábbi célból:

Az adatkezelés célja: ...a megfelelő adminisztráció, tagsági díj számlájának elkészítése, 
nyilvántartása, adattovábbítás, kapcsolatfelvétel, tájékoztatás................................................

A kezelt adatok: ED nevezett dokumentumok adatai X  alább felsorolt adatok

...Név, munkahely, cím, telefon, email, beosztás, születési hely, idő, iskolai végzettség, 
költségviselői és számlázási ada tok..........................................

Az adatkezelés céljának elérése érdekében az adatok továbbítása szükséges az alábbi
adatkezelő részére:

Szervezet neve: EGVE................... .. székhelye: ...1204 Budapest, Köves u. 1......................

Az adatok továbbításához X  hozzájárulok ED nem járulok hozzá

Hozzájárulok, hogy az adatkezelő a - Név, munkahely, cím, telefon - adataimat az alábbi 
célból is felhasználhatja:

Felhasználási cél: ... nyilvánossá té te l  X  hozzájárulok D nem járulok hozzá

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés időtartama -  amennyiben jogszabályi előírás 
erről nem rendelkezik - az adatkezelés céljának megvalósulásáig tart.

Alulírott tudomásul veszem, hogy adataimat ezen nyilatkozatot kérő szervezet alkalmazottai 
megismerhetik. Kijelentem, hogy az adatkezelés céljáról, az adatkezeléssel kapcsolatos 
jogaimról részletes tájékoztatást kaptam, azokat megértettem és az adatkezelési 
hozzájárulásomat önként, az adatkezelési cél megvalósulása érdekében adtam.

Dátum: ...2018.május 25

aláírás
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