
BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

Alulírott 

Név: ______________________________________     Anyja neve: _________________________ 

Születési hely, idő: ___________________________ Lakcím: ____________________________ 

Levelezési cím: ______________________________   Telefonszám: ________________________ 

E-mail cím: _________________________________   Érettségi éve: ________________________ 

jelen nyilatkozat aláírásával kinyilvánítom azon szándékomat, hogy a Paksi Vak Bottyán Gimnázium 

Öregdiákjai Egyesületének rendes tagja kívánok lenni. Az Alapszabály rendelkezéseit és az abban 

meghatározott célokat, feladatokat elfogadom, magamra nézve kötelezőnek ismerem el. A belépési 

nyilatkozat aláírásával egyidejűleg, az egyesületi tagdíjat az egyesület pénztárába befizetem.  

Egyesületi tagként: 

1. Tudományos diákköri témavezetést vállalok (a megfelelő aláhúzandó):    igen / nem  

2. Milyen tantárgyban? („Igen” válasz esetén kitöltendő) ____________________________________ 

3. Pályaorientációs nap keretében szívesen osztom meg szakmai tapasztalataimat a diákokkal (a 

megfelelő aláhúzandó): igen / nem  

4. Pályaorientációs nap keretében az alábbi szakmá(k)ról tudok tájékoztatást adni a diákoknak (Csak 

olyan szakmák feltüntetését kérjük, amelyben az egyesületi tag tényleges munkatapasztalattal 

rendelkezik.): 

__________________________________________________________________________________ 

5. Szívesen részt veszek a tematikus hetek (pénzügyi témahét, fenntarthatósági témahét stb.) 

programjában (a megfelelő aláhúzandó):    igen / nem  

6. Hozzájárulok az Egyesület rendezvényein rólam készült kép, videó- és hangfelvételek az Egyesület 

honlapján, facebook oldalán és egyéb nyilvános felületein történő közzétételéhez. (a megfelelő 

aláhúzandó)  Igen/ Nem 

Kijelentem, hogy a 2016/679. Európai Parlament és Tanács (EU) Rendelete szerinti adatvédelmi 

tájékoztatót megismertem és ez alapján hozzájárulok, hogy személyes adataimat a Paksi Vak Bottyán 

Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete kezelje.  

 

Kelt: Paks, …………………………… 

 

        ……………………………………. 

                   Aláírás 

 

 

 

 

Adatvédelmi tájékoztató 



a Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesületének személyes adatkezelésével kapcsolatban 

Adatkezelő neve: Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete 

Adatkezelő címe: 7030 Paks, Dózsa György út 103. 

Adatkezelő elérhetősége:7030 Paks, Dózsa György út 103.  

Adatkezelés célja: Az adatkezelő az Egyesület működésével összefüggésben, az Egyesület 

Alapszabályának II. pontjában meghatározott célok, továbbá a tagdíjfizetéssel összefüggésben a 2000. évi 

C. törvény (Sztv.) 169. § (2) bekezdésében előírt bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében 

kezeli az egyesületi tagok személyes adatait.  

Adatkezelés jogalapja:a tagsági viszony fennállása alatt a 2016/679. Európai Parlament és Tanács (EU) 

Rendelet 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. 

A kezelt személyes adatok köre: Név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, levelezési cím, 

telefonszám, e-mail cím, érettségi éve,  

A személyes adatok címzettje:A személyes adatok nem kerülnek továbbításra.  

Adattovábbítás külföldre: Nem történik adattovábbítás külföldre.  

Az adatok tárolásának időtartama: A személyes adatok tárolására az érintett egyesületi tagsági 

jogviszonyának fennállása alatt kerül sor, az adatok legkésőbb a tagsági jogviszony megszüntetésével 

egyidejűleg kerülnek törlésre.  

Az érintett 2016/679. Európai Parlament és Tanács (EU) Rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti jogai: 

Az érintettnek a Rendelet 12. cikke értelmében joga van ahhoz, hogy az adatkezelő a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó, a 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk 

szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan 

és közérthetően megfogalmazva nyújtsa számára, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ 

esetében. 

Az érintettnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést 

(15. cikk), azok helyesbítését (16. cikk), törlését (17. cikk) vagy kezelésének korlátozását (18. cikk), és 

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.  

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk 

szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a 

személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést 

igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (19. cikk) 

 

Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az érintettnek ez a joga nem 

érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz panaszt benyújtani, joga van továbbá a bírósági jogorvoslathoz, amit a következő 

elérhetőségeken tehet meg: Paksi Járásbíróság, 7030 Paks, Deák Ferenc utca 10.  

Paks,……………………    

        ……………………………….. 

         Aláírás 

 


