Nevezési Lap
Családi Futamra

Kérjük a túloldali tájékoztatót
elolvasni és aláírni szíveskedjék!

A nevezési lapok leadási határideje: 2018.december 2. Sportközpont recepció
A nevezési határidőn túl leadott jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni!
Nevezési díj 500 Ft, melyet a nevezési lap leadásával egy időben tudnak rendezni!

I. 2+1 fő vagy 1+2 fő

II. 2+2 fő

A váltó tagjai:………………………………................................................................................................................................

Telefonszám:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Helyszín: Törökbálinti Sportközpont

Időpont: 2018.december 8. szombat
A gyermek úszóversenyt követően, várhatóan 12:00

Tudomásul veszem, hogy a versenyen saját felelősségemre veszek részt. Aláírásommal elismerem, hogy fizikailag jó
állapotban vagyok, a versenyre felkészültem. Ha bármilyen sérülés, baleset ér, a verseny rendezői felé semmilyen
kárigénnyel, követeléssel nem élek.
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ
kijelentem, hogy jelen okirat aláírásával önkéntesen HOZZÁJÁRULOK hogy a fentiekben megjelölt személyes adataimat a Törökbálinti Sport és
Üzemeltető Nonprofit Kft. mint Adatkezelő az alábbi célokra kezelje:
Kapcsolattartás biztosítása a rendezvénnyel kapcsolatban.
A versenyen egyértelműen beazonosíthatók legyenek a résztvevők.
Adatkezelő a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes adataim kezelésével összefüggésben:
A Társaság fentiekben megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az érintettek hozzájárulása a nevezési lap kitöltése és aláírása által. Az
adatkezeléssel érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság
személyes adatait a fentiekben megjelölt célból kezelje. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái (akik megismerheti az adatokat): a
Társaság vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók. A kezelt személyes adatok köre: NEVEZÉSI LAP
oldalán leírtak szerint. Az adatkezelés helye: a Társaság székhelye. Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezeléséhez adott
hozzájárulás visszavonásáig. Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést,
személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli
visszavonásához (elérhetőség: tbskadatvedelem@torokbalint.hu e-mail cím, vagy a 2045 Törökbálint, Óvoda utca 6.), illetőleg panasszal
fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Bővebb tájékoztatás található az Adatkezelő honlapján elérhető
adatkezelési tájékoztatóban(www.tbsk.hu), illetve Törökbálint Sportközpont területén.

Törökbálint Sportközpont adatkezelési tájékoztatóját megismertem és a benne foglaltakat tudomásul vettem.
Kelt, 2018 év _________ hónap _____ nap

_________________________
Nyilatkozattevő
(kiskorú esetén a gondviselő)
Az átláthatóság és az elszámoltathatóság érvényesítése végett ezzel a nyilatkozattal igazolható, hogy az érintett az adatainak kezeléséhez való
hozzájárulást megadta, illetőleg a jogairól való szükséges tájékoztatást megkapta.
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