
ADATTÖRLÉSI / ZÁROLÁSI KÉRELEM  

a személyes adatok Klubkártya-rendszerhez kapcsolódó kezeléséhez 

 

Klubkártya száma*  

A * jellel megjelölt mező kitöltése az 1. pont eseteiben kötelező! 

 

1. Alulírott, a fenti számú klubkártya/Futballkártya tulajdonosa, kérem a/az ……………………………………. 
……………………….………..*(adatkezelő sportszervezet megnevezése), mint adatkezelőt, hogy az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 

 

1.1.  14. § c) pontja szerint a korábban kapcsolattartási célra megadott hozzájárulásom** alapján kezelt 
nevem, kártyaszámom, elektronikus levélcímem, postai levélcímem, telefonszámom kapcsolattartási 
célú felhasználását szüntesse be.** 

 

1.2.  14. § c) szerint a korábban marketing célra megadott hozzájárulásom** alapján kezelt nevem, 
elektronikus levélcímem, postai levélcímem, telefonszámom (marketing célú) kezelését szüntesse 
be.** 

 

1.3.  14. § c) pontja szerint a korábban megadott hozzájárulás alapján kezelt személyes adataim zárolását 
az alábbi indokaimra tekintettel:** 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
**a megfelelő kérelem az erre szolgáló helyen () jelölendő, a nem releváns kérelmet át kell húzni. 

 
 
2. Alulírott tudomásul veszem, hogy az Infotv. 17. § (4) bekezdése alapján törlés helyett az adatkezelő zárolja a 

személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy 
a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig 
fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

 
3. Alulírott tájékoztatást kaptam arról, hogy az Infotv. 18. § (2) bekezdése szerint, ha az adatkezelő az érintett 

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül 
írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A 
helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a 
bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

 

4. A törléssel, a kártyaszám kivételével az érintett személyes adatai nem állíthatók vissza a rendszerben. A törlést 
követően az adatkezelő, vagy annak megbízásából adatfeldolgozója csak a kártyaszám birtokában tud adatot 
szolgáltatni a törölt személyes adatok korábbi kezeléséről. Az igényhez az érintettnek bizonyítania kell, hogy a 
kártya az ő személyes adatait tartalmazta.   

 
Kelt: …………………………………………   
 

……………………………………………………….. 
érintett vagy törvényes képviselőjének aláírása 

 
 
A nyilatkozat megtevőjének (érintett vagy törvényes képviselője) személyes adatait a személyazonosság igazolására szolgáló, 
általa felmutatott közokirat alapján ellenőriztem és megállapítottam, hogy a nyilatkozatot az érintett tette: 
 
 
 …………………….…………………………………… ……….………………………………………………….. 
 (adatfeldolgozó cégszerű neve, székhelye) (pénztáros/adatfeldolgozó képviselőjének neve) 

 
 

….…….…………………………………… 

pénztáros/adatfeldolgozó aláírása 


