ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
a személyes adatok Klubkártya-rendszerhez kapcsolódó kezeléséhez
Név*
Születési hely és idő*
Anyja neve
Lakcím
Email cím
Telefonszám
A * jellel megjelölt mezők kitöltése kötelező!
1. Kijelentem, hogy a Sportról szóló 2004. I. törvény (továbbiakban Sport tv.) 72/A §-a
alapján a Békéscsaba 1912 Előre (a továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátásra
kerülő, nevemre szóló klubkártya kiváltása során valamennyi általam megadott adat
valós és érvényes. Az 5. pontban foglalt és a klub által a klubkártya regisztrációja
vagy kiállítása során bekért adatok változása esetén a Kibocsátót írásban vagy a
Kibocsátó által erre biztosított egyéb módon haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon
belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy érvénytelen vagy valótlan adatok
szolgáltatásával okozott kárért erkölcsi, anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom.
2. Kijelentem, hogy a Kibocsátó hivatalos weboldalán elektronikusan közzétett, illetve
helyben kifüggesztett, a névre szóló jegyek és bérletek kiállításához, a
beléptetéshez, valamint a klubkártya kiváltásához kapcsolódó adatkezelési,
adatvédelmi tevékenységről szóló adatkezelési tájékoztatót, valamint a klubkártyahasználati tájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat tudomásul vettem.
3. Tudomásul veszem, hogy a Sport tv. 72/A. § (8) bekezdése, illetve alapos kétség
esetén a Kibocsátó és adatfeldolgozója jogosult felhívni a megadott adatok hiteles
igazolására.
4. Tudomásul veszem, hogy az adatok érvénytelensége, meghamisítása vagy
valótlansága esetén a Kibocsátó jogosult a klubkártyát érvényteleníteni és az ahhoz
kapcsolódó kedvezményeket megvonni.
5. Tudomásul veszem, hogy a Kibocsátó a rendelkezésére bocsátott adataim közül az
alábbiakat a klubkártya kibocsátásától annak érvényességi ideje alatt a Sport tv.
alapján klubkártyához kapcsolódó adatellenőrzési jogosítványai gyakorolása során,
illetve a klubkártya alapján történő jegy- és bérletértékesítés során felhasználhatja
úgy, mint:
a. név,
b. születési hely és idő,
c. anyja neve,
d. lakcím

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulok ahhoz,
hogy Kibocsátó:
6. nevem, kártyaszámom, az önkéntesen megadott elektronikus levélcímem és/vagy
postai levélcímem és/vagy telefonszámom a klubkártya kibocsátása és
felhasználásának megkönnyítése érdekében kapcsolattartási célból rögzítse és
amennyiben ez a meghatározott célhoz szükséges, azon megkeressen;
7. az általam megadott elektronikus levelezési címre vagy postai levélcímre, vagy
telefonszámomra, a klubkártya rendszerben rögzített adatok törléséig vagy
hozzájárulásom visszavonásáig direktmarketing üzeneteket küldjön, valamint a
klubkártyával történő jegyvásárlások gyakoriságát statisztikai célból felhasználja és
ennek alapján esetleges kedvezményeket biztosítson, megadott adataimat kizárólag
saját céljaira és saját gazdasági tevékenysége körében kereskedelmi célokra
felhasználja, ennek keretében különösen, de nem kizárólag célzott kereskedelmi
ajánlatot tegyen.


Hozzájárulok a 6. pontban hivatkozott és megadott adataim kezeléséhez a
klubkártya érvényességével, használatával, visszavonásával, lejártával,
esetleges megtalálásával összefüggő kapcsolattartás céljából.**



Nem járulok hozzá a 6. pontban hivatkozott adataim kezeléséhez.**

(**érvényesen csak az egyik lehetőség választható)
___________________________________________________________________
 Hozzájárulok, az adataim marketing célú felhasználásához a 7. pontban foglaltak
alapján.**
 Nem járulok hozzá az adataim marketing célú felhasználásához.**
(**érvényesen csak az egyik lehetőség választható)
8. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulás alapján Kibocsátó nem jogosult a rendelkezésre
bocsátott adatokat 3. személyeknek átadni vagy azt 3. személyekkel megismertetni,
kivéve szerződéses adatfeldolgozóját, az arra jogosítvánnyal rendelkező hatósági,
bírósági megkereséséket, illetve a Sport tv-ben meghatározott eseteket.
9. Jelen hozzájárulás a jelen nyilatkozattal egyidejűleg kibocsátott klubkártya vagy
annak lejárta, elvesztése, megrongálódása vagy a személyes adatokban történt
változás okán mindenkor kibocsátott újabb klubkártya érvényességi idejével azonos
ideig érvényes.
10. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom 6. és 7. pontjában adott
hozzájárulásomat írásban bármikor visszavonhatom. Ezen hozzájárulás
visszavonása a nyilatkozat további részeinek érvényességét nem érinti.
A kiadott klubkártya száma:
Kelt: ……………………………………………………………..
A fenti számú klubkártyát átvettem
és a nyilatkozatot jóváhagyom:
(klubkártya tulajdonos vagy törvényes képviselő aláírása)

(16. életév alatti személy esetében az aláíró törvényes
képviselőjének olvasható neve, címe)

