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ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

I. Bevezető rendelkezések 

A szabályzat és tájékoztató célja:  

A H.Ö.T.H.E szolgáltatásait igénybe vevők személyes adatai kezelését érintő, 2016/679 EU rendelet, 
valamint 2011. évi CXII. törvény szabályaival összhangban álló, gyakorlatának ismertetése. 

A szabályozás személyi hatálya:  

A szabályzat hatálya kiterjed az egyesülettel tagsági jogviszonyban álló természetes személyekre, jogi és 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek természetes személy tagjaira és alkalmazottaira, az 
egyesület tisztségviselőire, a vele munkaviszonyban vagy vele munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban álló, továbbá adatfeldolgozást végző személyekre. 

Értelmező rendelkezések (a jelen szabályzat alkalmazása során használt fogalmak): 

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 

információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 

valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes 

személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 

vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  
 
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 

módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, 
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;   

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami 
jog is meghatározhatja;   

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;  

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi 
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek 
hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi 
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 
szabályoknak;   

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló 

és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül 

kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;   
7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 



Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület 
Szentes 

2 

 

személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan 

közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.  

8. „adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül 

a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől 

9. „nyilvántartási rendszer”:a személyes adatok bármely módon tagolt állománya, mely meghatározott 

ismérvek alapján hozzáférhető 

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, amely nem 

azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az 

adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást 

kaptak.  

11. „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele 

12. „nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett 
önkéntes hozzájárulása. Kiskorú személy esetén kizárólag törvényes képviselői hozzájárulás birtokában 
végzünk adatkezelést.  

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, valódiságáért kizárólag az azt megadó 
személy felel. 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek: 

A személyes adatok: 
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni 

(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);  
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a 

célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az 
eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi 
kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);   

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre 
kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);  

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni 
annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);   

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok 
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb 
ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. 
cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 
célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és 
szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések 
végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);   

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 
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alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan 
vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával 
szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).  

g) Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására 
(„elszámoltathatóság”).  
  

II. Az adatkezelő megnevezése  

Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület  

Székhely, levelezési cím: 6600 Szentes, Rozgonyi utca 25/a. 

Telephely(ek): Szentesi Íjász Grund, 6600 Szentes, Madách Imre u. 3. 

Adószám: 18219478-1-06 

Cégbírósági nyilvántartási szám: 06-02-0002830, Szegedi Törvényszék Cégbírósága 

Honlap: www.hunyadiak.hu 

E-mail: hunyadiakorokeben@gmail.com 

Telefonszám: +36703210764 

Az adatkezelő képviselői: Lázár Mihály elnök, Napkori Mónika alelnök, Varga-Dudás Magdolna alelnök 

III. Az adatkezelés területei:  

1. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK: egyéni és csoportos tánc-, vívó- és íjászedzések / edző- és 
hagyományőrző táborok / élő történelemórák / kreatív foglalkozások 

érintettek köre: az egyesülettel tagi jogviszonyban állók, ill. a szolgáltatást igénybe vevők. Kiskorú gyermek 
esetében a törvényes képviselők 

az adatok forrása: az érintett ill. törvényes képviselője 

a kezelt adatok köre: név, anyja neve, születési helye, ideje, e-mail címe, lakcíme, telefonszáma, személyi 
ig. száma, Taj-száma, díjfizetési történet. Kiskorú esetén ezek mellett: törvényes képviselő neve, 
telefonszáma. 

kezelt különleges adatok köre: versenyzői sportorvosi engedélyek, tartós betegségekre, speciális 
táplálkozásra vonatkozó információk 

az adatkezelés célja: pontos azonosítás, kapcsolattartás, számla kiállítása, szerződés létrehozása, biztonságos 
szolgáltatás teljesítése, versenyre jelentkeztetés, továbbképzéseken való részvételhez 

a felelős adatkezelő: Lázár Mihály 
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az adattovábbítás feltételei: statisztikai célú adattovábbítás a Magyar Íjász Szövetség felé, törvény által 
szabályozott módon jogi képviselet felé, adó- és könyvviteli kötelezettségek teljesítése céljából (Béla és 
Erika Kft. Szentes, Soós utca 1.) 

az adatkezelés időtartama: a tagsági jogviszony megszűnéséig, illetve az érintett törlési kérelméig, a tábor / 
program zárásáig 

2. BEMUTATÓK, FELLÉPÉSEK, RENDEZVÉNYEK: saját szervezésű hagyományőrző programok és 
sportversenyek / külföldi és belföldi rendezvényeken, mint szolgáltató / pályázati finanszírozású 
programokon, mint szervező és szolgáltató 

érintettek köre: az egyesülettel tagi jogviszonyban állók, ill. versenyre jelentkezők. Kiskorú gyermek 
esetében a törvényes képviselők 

az adatok forrása: az érintett ill. törvényes képviselője 

a kezelt adatok köre: név, anyja neve, születési helye, ideje, e-mail címe, lakcíme, telefonszáma, Taj-száma. 
Kiskorú esetén ezek mellett: törvényes képviselő neve, telefonszáma 

kezelt különleges adatok köre: versenyzői sportorvosi engedélyek, tartós betegségek, speciális táplálkozásra 
vonatkozó információk 

az adatkezelés célja: pontos azonosítás, kapcsolattartás, számla kiállítása, szerződés létrehozása, biztonságos 
szolgáltatás teljesítése, versenyre jelentkeztetés 

a felelős adatkezelő: Lázár Mihály 

az adattovábbítás feltételei: nem továbbítunk adatot harmadik személy felé  

az adatkezelés időtartama: illetve az érintett törlési kérelméig, a program / verseny zárásáig, a pályázati 
elszámolás kezelője által elfogadott támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 10 évig 

3. INFORMATIKAI ÜZEMELTETÉSEK, KÖZÖSSÉGI OLDALAK, REKLÁM TEVÉKENYSÉG: 
egyesületi honlap (www.hunyadiak.hu), egyesületi facebook oldalak („Hunyadiak Örökében Történelmi 
Hagyományőrző Egyesület”, „Szentesi Íjász Grund”), tagi zárt facebook csoport, instagram fiók 
(hunyadiak_orokeben) üzemeltetése, fotók, videók felhasználása 

érintettek köre: az egyesülettel tagi jogviszonyban állók, ill. a honlap valamint közösségi média felületek 
felhasználói, látogatói, az egyesület szolgáltatásait igénybevevők, programok résztvevői, kiskorú tagok, 
résztvevők esetében a törvényes képviselők 

az adatok forrása: az érintett ill. törvényes képviselője, tagok által készített video és képanyagok. Az 
egyesületi rendezvények ill. az egyesület részvételével zajló tömegrendezvénynek minősülnek, így a készült 
kép és video anyag felhasználása nem igényel hozzájárulást (Ptk. 2:48 paragrafus (2) bekezdése szerint). 
Egyéni, csoportos edzéseken készült video, kép-, hanganyag kizárólag az érintettek írásbeli hozzájárulásával 
használható fel. 
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a kezelt adatok köre: a felhasználó facebook profiljának / instagram fiókjának neve, fotók, videók. Az 
Adatkezelő a weboldala által kínált szolgáltatások javítása, a lapok közötti navigáció megkönnyítése, a 
felhasználó beállításainak rögzítése és a felhasználói élmény javítása céljából cookie-kat használ. Ezek 
nélkül az adatkezelő sem a kért szolgáltatásokat nem tudná a látogató rendelkezésére bocsátani, sem a 
weboldal nem működne megfelelően. Az adatkezelő személyes információk gyűjtésére szolgáló cookie-kat 
nem használ. 

az adatkezelés célja: kapcsolattartás, tájékoztatás, weboldal és közösségi fiókok elérhetővé tétele, 
üzemeltetése, népszerűsítés, a fontos események / programok dokumentálása 

a felelős adatkezelő: Lázár Mihály (facebook, web), Bodócs Imre (instagram), Schwartz Ottó (web) 

az adattovábbítás feltételei: pályázati programokban résztvevőként vagy szervezőként fotó továbbítás a 
pályázat kiírója felé 

az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásig, a pályázati elszámolás kezelője által 
elfogadott támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 10 évig 

4. ESZKÖZ VÁSÁRLÁS, ELADÁS, BÉRBE ADÁS: az egyesület tulajdonában lévő / kerülő 
vagyontárgyakra vonatkozóan 

az érintettek köre: fenti szolgáltatást szerződéssel igénybe vevők, szállítók, megrendelők, az egyesület üzleti 
partnerei 

az adatok forrása: a szolgáltatást nyújtó / igénylő természetes személyek, cégek, vállalkozások  

a kezelt adatok köre: név, cím, adószám, e-mail cím, telefonszám 

az adatkezelés célja, az adattovábbítás feltételei: adó- és könyvviteli kötelezettségek teljesítése céljából 
(Béla és Erika Kft. Szentes, Soós utca 1.) 

a felelős adatkezelő: Lázár Mihály 

az adatkezelés időtartama: 5 év 

5. FOGLALKOZTATÁS, MUNKAÜGY, AZ EGYESÜLET JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐ 
MŰKÖDÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES KÖZGYŰLÉSEK: középiskolások 50 órás közösségi 
szolgálata, az egyesülettel tagi viszonyban, munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban álló foglalkoztatottakra vonatkozóan  

az érintettek köre: középiskolások, középiskolák, munkavállalók, egyesületi közgyűléseken résztvevők 

az adatok forrása: az érintettek, illetve középfokú oktatási intézményük 

a kezelt adatok köre: név, cím, anyja neve, személyi igazolvány száma, iskola neve, címe, telefonszáma, OM 
azonosítója, iskola kapcsolattartójának neve, munkavállaló Taj-száma, adószáma, telefonszáma, e-mail 
címe, munkaalkalmassági vizsgálatok eredményei, dokumentációja, közgyűlési jelenléti ívek, ill. 
jegyzőkönyvek 
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az adatkezelés célja, az adattovábbítás feltételei: az intézménnyel való együttműködési megállapodás 
megkötése érdekében, a foglalkozatásra vonatkozó jogszabályok betartása, teljesítése érdekében, adó és 
könyvviteli kötelezettség teljesítése céljából (Béla és Erika Kft. Szentes, Soós utca 1.), az egyesületre, mint 
munkáltatóra vonatkozó jogi kötelezettségek,  illetve jogszabályok által előírt egyéb adatszolgáltatások 
teljesítéséhez 

a felelős adatkezelő: Lázár Mihály 

az adatkezelés időtartama: folyamatos, a foglalkoztatás megszűnését követő 8 év, közgyűlési dokumentációk 
esetén 10 év 

IV. Az érintettek jogai 

1. A hozzáférés joga 
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 

kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes 

adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 

  
2. A helyesbítéshez való jog 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó 

pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos 

személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 
3. A törléshez való jog 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 

személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 

késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.  
 
4. Az elfeledtetéshez való jog 
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a 
megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve 
technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön 
kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 
másodpéldányának törlését. 
  
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike 
teljesül: 

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;   

• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását;   

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos 
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indokaival szemben. 
 

6. Az adathordozhatósághoz való jog 
Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket 
az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a 
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 
  
7. A tiltakozáshoz való jog 
A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön 

jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 

kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

  
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor 

tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, 

amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen 

üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem 

kezelhetők. 

  
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a 
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős 
mértékben érintené. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás, adattovábbítás harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezethez nem történik az adatkezelés során. 
 
Az érintetti jogok biztosítása, jogorvoslat:  

Panaszukat, jogaik gyakorlásával kapcsolatos kérelmüket benyújthatják az egyesület címére küldött 
elektronikus levélben vagy postai levélben. A kérelmet, annak beérkezésétől számított legrövidebb időn, de 
maximum 1 hónapon belül elbíráljuk, és erről az érintettet értesítjük.  

Panasz nyújtható be továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére:  

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: 0613911400 
Fax: 0613911410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu 

V. Hatálybalépés 

Ez a szabályzat 2022. 08. 01-én lép hatályba. 

VI. Technikai és szervezési intézkedések az adatkezelés biztonsága érdekében 
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Az adatkezelő elkötelezett a személyes adatok és a magánélet védelme iránt, így minden ésszerű intézkedést 
megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról. Az adatkezelő megfelelő technikai 
és szervezési intézkedéseket hajt végre (nyilvántartás) annak biztosítására, hogy kizárólag olyan személyes 
adatok kezelésére kerüljön sor, melyek az adott konkrét kezelési cél szempontjából szükségesek. Ez 
vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, mértékére, tárolásuk időtartamára és 
hozzáférhetőségükre. 

VII. Mellékletek 

a. Belépési és hozzájárulási nyilatkozat egyesületi tagok számára 

b. Felelősségvállalási nyilatkozat (SZIG) 

c. Adatkezelési és adatbiztonsági nyilatkozat  

d. Részvételi nyilatkozat íjászversenyre 

e. Jelentkezési lap táborra 

VIII. Vonatkozó, felhasznált jogszabályok 

- Az Európa Parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
hatályon kívül helyezéséről 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

- 2016. évi CXXX. törvény a polgári rendtartásról 

- 2011. évi CVIII. törvény az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

- 2000. évi C. törvény a számvitelről 

- 2011. évi CLXXV. törvény a civil szervezetek működéséről 
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Belépési nyilatkozat 

Kijelentem, hogy a Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület Alapszabályának minden 
pontját betartom, és a tagdíjat megfizetem. 

Szándékos károkozás esetén anyagi és/vagy erkölcsi kártérítéssel tartozom az egyesület felé. 

Megjelenésemben követem a kor jellegzetességeit, tehát semmiféle olyan külső jegyeket nem hordozok 
látható helyen, ami nem felel meg ennek (pl.: piercing, tetoválás, hajszín illetve raszta haj viselete stb.). Ha 
már ilyennel rendelkezem, akkor azt elrejtem, vagy eltávolítom a bemutató idejére. 

Teljes felelősségem tudatába kijelentem, hogy az egyesület profiljába tartozó a kulturális és sport 
tevékenység fizikai sérülésekkel is járhat, melynek bekövetkezésekor, az egyesület semmilyen anyagi és 
erkölcsi kártérítéssel nem tartozik felém. 

Az Adatvédelmi Szabályzatot megismertem. 

Tudomásul veszem, hogy a Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület tárolja az általam 
szolgáltatott adatokat, melyeket bizalmasan kezel, nem továbbítja harmadik fél felé. Hozzájárulok, hogy 
fenti adatokat, hozzájárulásom visszavonásáig, az egyesület adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint 
kezelje (megtekinthető: www. hunyadiak.hu). Adatváltozás esetén azonnal jelzéssel élek az egyesület vezetője 
felé. 

Beleegyezek hogy az egyesületi programokon rólam készült fotók, videók -kizárólag promociós célokkal- 
felhasználásra kerüljenek az egyesület facebook oldalain, valamint a H.Ö.T.H.E. honlapján 
(www.hunyadiak.hu). 

Felvételhez szükséges adatok: 

 Név:  

 Születési hely, és idő:  

 Anyja neve:  

 Lakcím:  

 Személyi igazolvány száma:  

 Telefonszám/Törvényes képviselő telefonszáma:  

 E-mail cím/Törvényes képviselő e-mail címe:  

 Tartós betegség, allergia:  

 Taj-szám: 

 Törvényes képviselő neve:  

Kelt.: …………………………………………………………………. 

  _______________________________________   

                                                                         Aláírás / Törvényes képviselő aláírása                                                     



Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület 
Szentes 

10 

 

 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 

Szentesi Íjász Grund, 6600 Szentes, Madách Imre u. 3. 
Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület 

 Szentes, Rozgonyi u. 25/a. Adószám: 18219478-1-06 
 

Vendég / Törvényes képviselő: 

Név: ………………………………………………………………………………………….... 

Tel. szám: ………………………………………………………………………………….... 

Felelősségvállalási nyilatkozat az alábbi kiskorúakra is kiterjed: 

Név: …………………………………………………… Szül. idő: ………………………………….. 

Név: …………………………………………………… Szül. idő: ………………………………….. 

Név: …………………………………………………… Szül. idő: ………………………………….. 

Név: …………………………………………………… Szül. idő: ………………………………….. 

Név: …………………………………………………… Szül. idő: ………………………………….. 

Tudatában vagyok, hogy a SZIG által biztosított tevékenységek és eszközök használata kockázattal jár. 
Így az íjászatra rendelkezésemre bocsátott felszerelést (pl. íj, íjvessző stb.), saját felelősségemre, 
rendeltetésszerűen és a biztonsági előírásokat betartva használom, a SZIG “Íjászpálya Szabályzat”-ban 
foglaltaknak megfelelően. A felszerelésekre maximális odafigyeléssel vigyázok, állagukat megóvom. 
Saját felszerelésemet kizárólag a pályafelügyelők előzetes engedélyével és a szabályzatban foglaltak 
betartásával használom a SZIG területén. Használat után a SZIG által rendelkezésemre bocsátott 
eszközöket (íj, nyílvesszők, tegez, alkarvédő, húzókesztyű) visszaszolgáltatom a SZIG képviselője részére. 

Vállalom, hogy a SZIG íjászpálya pályafelügyelői által adott utasításokat késedelem nélkül követem. 
Tudomásul veszem, hogy a biztonsági szabályok be nem tartása a helyszínről való kitiltást vonhat 
maga után, a belépési díj visszatérítésére irányuló jogosultság nélkül. 

Amennyiben én, gyermeke(i)m, ill. a felügyeletemre bízott személy(ek) nem rendeltetésszerűen, előírás 
szerint használják a felszerelést és a pályát, és ezáltal okozok magamban vagy harmadik félben sérülést 
vagy egyéb kárt, a Szentesi Íjász Grund  nem  vonható felelősségre. A pályán hagyott személyes 
tárgyakért, értékekért a SZIG nem vállal felelősséget.  

Kijelentem, hogy a pályaszabályzatban meghatározott feltételeket megismertem, tudomásul 
veszem, megtartom és azokat kötelező érvényűnek tartom a magam számára. 

Tudomásul veszem, hogy a Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület tárolja az általam 
szolgáltatott adatokat, melyeket bizalmasan kezel, nem továbbítja harmadik fél felé. Hozzájárulok, hogy 
fenti adatokat, hozzájárulásom visszavonásáig, az egyesület adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint 
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kezelje (megtekinthető: www. hunyadiak.hu). 

Beleegyezek / Nem egyezek bele (aláhúzandó), hogy a programon rólam/gyermekemről készült fotók, 
videók -kizárólag promociós célokkal- felhasználásra kerüljenek a SZIG facebook oldalán, valamint a 
H.Ö.T.H.E. honlapján (www.hunyadiak.hu)  
 
Szentes, 20……. ………………………    …….………..………………………. 

         aláírás (vendég / törvényes képviselő) 
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A d a t k e z e l é s i  é s  a d a t b i z t o n s á g i  n y i l a t ko z a t  

Alulírott, ………………………………………………..…….(név) 

………………………………………………………….(szül. hely és idő) 

…………………………………………………………. (anyja neve),  

mint a Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület (székhely: 6600 Szentes, Rozgonyi u. 

25/a, adószám: 18219478-1-06, Cégbírósági nyilvántartási szám: 06-02-0002830, Szegedi Törvényszék 

Cégbírósága) adatkezelő képviselője nyilatkozom, hogy az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 

2016/679 RENDELETE (GDPR) rendelkezései alapján, az elvárt módon gondoskodom az adatok megfelelő 

biztonságáról, és megteszem a technikai és szervezési intézkedéseket, hogy biztosítva legyen a személyes 

adatok megfelelő védelme, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni oltalom. 

 

Kelt, …………………., …………..év …………….. hónap …. nap 

 

 

……………………….. 
Nyilatkozattevő aláírása 

Tanúk: 

 

Név:……………………………………………  Név:………………………………….. 

 

Lakcím:………………………………………..  Lakcím:………………………………. 

 

Aláírás:……………………………………….  Aláírás……………………………….. 
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Részvételi nyilatkozat 

Tudomásul veszem, hogy a………………..………………………én megszervezésre kerülő 

……………………………………….íjászversenyen a résztvevők fegyvereket használnak, mindenki köteles 

vigyázni a saját és mások testi épségére a rendezvény ideje alatt.  

S é r ü l é s e k é r t  a  s z e r v e z ő k  n e m  f e l e l n e k .  

 

Tudomásul veszem, hogy a Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület tárolja az általam 

szolgáltatott adatokat, melyeket bizalmasan kezel, nem továbbítja harmadik fél felé. Hozzájárulok, hogy 

fenti adatokat, hozzájárulásom visszavonásáig, az egyesület adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint 

kezelje (megtekinthető: www. hunyadiak.hu). 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a rendezvény során rólam/gyermekemről készült fotó-, videó-, és 

hangfelvételeket a szervezők, a Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület a projekt és 

annak eredményeinek népszerűsítése során felhasználja, nyilvánosságra hozza.  

Tudomásul veszem, hogy én/gyermekem kötelezem/kötelezi magát a verseny teljes időtartamán való 

részvételre, valamint a nevezési díj határidőben történő befizetésére. A nevezési díj magában foglalja a 

program költségeit, de az esetleges utazás költsége a résztvevőket terheli.  

A 18. életévét be nem töltött személyek jelentkezésének feltétele minden esetben a törvényes képviselő 

aláírása, amely egyben hozzájárulása a versenyen történő részvételhez.  

 

Kelt: ………………………………………………………… 

 

 jelentkező aláírása   törvényes képviselő aláírása 1  

 jelentkező neve    törvényes képviselő neve   

 
 
1 Amennyiben a jelentkező még nem töltötte be a 18. életévét.  
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JELENTKEZÉSI LAP EDZŐTÁBORRA / HAGYOMÁNYŐRZŐ GYERMEKTÁBORRA 

 

Jelentkező neve: …………………………………………………………………………….. 

Születési dátuma: …………………………………………………………………………… 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………. 

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

Taj-száma: …………………………………………………………………………………... 

Telefonszáma: ………………………………………………………………………………. 

E-mail címe: ………………………………………………………………………………… 

Törvényes képviselő neve: …………………………………………………………………… 

Törvényes képviselő telefonszáma / e-mail címe: …………………………………………… 

Tartós betegség / ételallergia: ………………………………………………………………… 

 

Tábor szervezője: Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület, Szentes 

Tábor időpontja: ………………………………………………….. 

Tábor helyszíne: ………………………………………………….. 

Tábor költségei: …………………………………………………… O Fizetve 

Táborvezető(k) neve: ……………………………………………… 

 

Tudomásul veszem, hogy a Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület tárolja az általam 
szolgáltatott adatokat, melyeket bizalmasan kezel, nem továbbítja harmadik fél felé. Hozzájárulok, hogy 
fenti adatokat, hozzájárulásom visszavonásáig, az egyesület adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint 
kezelje (megtekinthető: www. hunyadiak.hu). 

Beleegyezek / Nem egyezek bele (aláhúzandó), hogy a programon rólam/gyermekemről készült fotók, 
videók -kizárólag promociós célokkal- felhasználásra kerüljenek az egyesület facebook oldalain, valamint a 
honlapján (www.hunyadiak.hu)  

Az egyesület adatvédelmi szabályzatát megismertem (elérhető: www. hunyadiak.hu). 

 

Kelt.: …………………………………………. 

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

         aláírás / törvényes képviselő aláírása 


