
 
 

MEOE Nyíregyházi Önálló Jogú Szervezete 
 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT, a 2022. évre 
 

Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Alulírott tagja kívánok lenni

 a MEOE Nyíregyházi Önálló Jogú Szervezetének.

Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………………………………………………………

 Megismertem és elfogadom az egyesület
alapszabályát, kötelezem

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. magam annak betartására.

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Levélcíme: ……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… Nyíregyháza,2022.………………………………………………………….……………

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kennelnév: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Fajta: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. kérelmező aláírása

 ⃝   elfogadta
A kérelmet a MEOE NyÖJSz vezetősége

 ⃝   nem fogadta el

Tagdíj-fizetés időpontja: ……………………………………………………………………………………………………………………

Bizonylat száma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 a vezetőség nevében a MEOE NyÖJSz elnöke 

Nyíregyháza, 2022. ………………………………………………………...……………………………………………………………………….

 

 

A jelentkező felvételéről a MEOE NyÖJSz Vezetősége dönt, a belépési szándék jelzését követő első vezetőségi ülésén. Az éves tagsági díj 

15.000.-Ft, 2022.január 1.-től 2022.december 31.-ig szól, a befizetés időpontjától függetlenül.

A díj – a MEOESZ tagsági kártya mellett – tartalmazza a fegyelmező, őrző-védő és agility foglalkozások, valamint a kiképző pálya és az 
eszközök használatának, valamint az irodai szolgáltatásoknak díját is.
A belépési nyilatkozat - az 1. számú melléklettel együtt - szkennelve email-ben is elküldhető, a meoenyir@webmail.hu címre, az éves 
tagsági díj befizetése átutalással is teljesíthető a 10300002-10525883-49020012 számú bankszámlára.

JELEN BELÉPÉSI NYILATKOZAT CSAK AZ ADATKEZELÉSRŐL SZÓLÓ 1. SZÁMÚ MELLÉKLETTEL EGYÜTT ÉRVÉNYES!
 



Belépési nyilatkozat 1. számú melléklete az adatkezelésről

 

 

TÁJÉKOZTATÓ  

személyes és különleges adatok kezeléséről 

Tisztelt Sporttárs! 

Tájékoztatunk, hogy a megváltozott adatvédelmi és adatkezelési jogszabályok hatálybalépése miatt a 

MEOE Nyíregyházi Önálló Jogú Szervezetével (a továbbiakban Egyesület) történő kapcsolat felvételére csak 

abban az esetben kerülhet sor, ha az alábbi adatkezelési tájékoztató elolvasását követően hozzájárulsz ahhoz, 

hogy Egyesületünk az általad közölt személyes adatokat rögzítse, tárolja, kezelje. 

Adatvédelmi tájékoztató:

Szabályzatunk célja: az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Rendelete (továbbiakban: GDPR) és 

az Információs és Önrendelkezési Jogról szóló 2011.évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) vonatkozó

rendelkezései alapján rögzítse az Egyesület által alkalmazott adatvédelmi elveket, az Egyesület adatvédelmi

politikáját. Az Egyesület által nyújtott szolgáltatás minden területén az érintettek számára biztosítva legyen

jogaik védelme, az adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatás.

Adatkezelésünk jogalapja: az érintettel történő kapcsolatfelvételkor az érintett hozzájárulása az adatok

kezeléséhez, illetve jogi kötelezettség teljesítése az adatok tárolásához, továbbításához.

Kezelt adatok köre: az érintett személyes adatai.

Adatkezelés időtartama: az Egyesület az általa kezelt, tárolt személyes adatokat tagsági jogviszony fennállása,

a rendezvényen való részvétel ideje alatt, illetve a jogviszony megszűnésének időpontjától számított 5 évig

köteles megőrizni.

Adatkezelés, továbbítás: Az adatokat elsődlegesen az Egyesület Vezetése jogosult megismerni. Az 

érintett adatai – a szükséges mértékben – más egyesületek és hatóságok felé is továbbításra kerülnek. Az 

adattovábbítás jogalapja az Egyesület jogszabályon alapuló jogi kötelezettségének teljesítése.

Jogorvoslat: Amennyiben az Egyesület adatkezelése során az érintett hibás, hiányos, jogosulatlan vagy

jogellenes adatkezelésről szerez tudomást, akkor jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság felé panaszt tenni.

Nyilatkozat

Az Egyesület Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatáról szóló tájékoztatót elolvastam, az abban

foglaltakat elfogadom. A Szabályzat ismeretében kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Egyesület

a belépési nyilatkozatomban az általam közölt személyes adataimat a Szabályzatnak megfelelően kezelje.

Nyíregyháza, 2022. január 01.

 

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


