Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez a kiírt játékvezető küldő pályázathoz

Alulírott, _____________________________ (lakóhely: ____________________________; anyja neve:
___________________________) a jelen nyilatkozat megtételével:
-

Hozzájárulok, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat, illetve 18. életévét be nem töltött
gyermekem1 (neve: ________________________________________________; lakóhelye:
____________________________________ ; anyja neve: _____________________________)
alábbiakban megjelölt személyes adatait az Adatkezelő, az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal és módon
kezelje.

-

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt hozzájárulás megadása önkéntesen és megfelelő tájékoztatás
alapján történt.

Adatkezelő:
Magyar Röplabda Szövetség (székhely: 1139 Budapest, Váci út 19.; adatvédelmi kérdésekben kijelölt kapcsolattartó
neve és elérhetősége: Nagy József, tel.: 36-1-3007250, e-mail: backoffice@hunvolley.hu
A kezelt személyes adatok köre:
•
•
•

önéletrajz
motivációs levél
munkavállalói elvárás

Az adatkezelés célja:
Játékvezetői Bizottság titkári állás betöltésére kiírt pályázat
Az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai:
2019. november 1., illetve a hozzájárulás visszavonásáig.
További információk:
Az adatkezelés a fenti körben az Ön hozzájárulásán alapul, amelyet bármikor indokolás nélkül visszavonhat a
backoffiec@hunvolley.hu e-mail címre vagy levelezési címünkre 1134 Budapest, Váci út 19. küldött írásbeli
nyilatkozatával, mely esetben az adatokat a fenti céllal összefüggésben nem kezeljük tovább, illetve kérésére azok
hordozhatóságát biztosítjuk. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, illetve más jogalapokon történő adatkezeléseket. Ön az adatkezelés időtartama
alatt bármikor kérelmezheti az adatokhoz való hozzáférést és azok helyesbítését. Továbbá, jogszabályi feltételek
fennállása esetén, kérelmezheti az adatok törlését, illetve az adatkezelés korlátozását. Az adatkezelés további részleteiről
a http://hunvolley.hu/wp-content/uploads/2019/02/MRSZ-adatkezelesi-szabalyzata.pdf linken elérhető adatkezelési
tájékoztató tartalmaz információkat.
Amennyiben úgy gondolja, hogy a fenti adatkezelés kapcsán jogsértés történt vagy történik, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat a következő elérhetőségeken:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: + 36 1 391 1400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Kelt: _______________ (hely), _________(év)_____________ (hó) _____ (nap)

_____________________________________
Név:
Pályázó2

1
2

Kiskorú érintett esetén kitöltendő, ez esetben a nyilatkozat a kiskorú személyes adatainak kezelésére vonatkozik.
Kiskorú érintett esetén az aláíró a törvényes képviselő, ezt kérjük aláírása mellett jelölje.

