Adatkezelési hozzájárulás.
Alulírott érintett egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a jelen nyilatkozattól
formailag különálló dokumentumokban megtalálható, vagy más módon megadott adataimat
a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület/MKFE/ ide értve az Egyesület e feladataival
megbízott, MKFE közgyűlése, valamint az MKFE vezetősége által felhatalmazott, feladattal
megbízott tagunk is megismerje, letárolja papír és/vagy elektronikus alapon, azaz kezelje a
számomra nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, betartva az információs önrendelkezési
jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 Rendeletét (GDPR)
Önkéntesen, határozottan és megfelelő tájékoztatáson alapulva hozzájárulok, hogy a Magyar
Kuvasz Fajtagondozó Egyesület adataimat adatállományában megtarthassa. Továbbá
hozzájárulok, hogy számomra az MKFE a rendezvényeiről, híreiről, vezetőségi határozatokról,
közgyűlésünk összehívásáról, újdonságokról, aktualitásokról értesítést küldhessen,
elektronikus vagy postai úton, továbbá velem a kapcsolatot felvehesse elektronikus úton vagy
telefonon.

Önkéntesen, határozottan és megfelelő tájékoztatáson alapulva hozzájárulok, hogy a Magyar
Kuvasz Fajtagondozó Egyesület, a megadott adataimat a www.magyarkuvasz.hu Egyesület
honlapján feltüntesse, valamely megtörtént esemény kapcsán, pl. kiállítás, Tenyészszemle,
tenyész minősítés, alom születés, valamely kutyás sportesemény, MKFE rendezvényei
kapcsán.
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozattal érintett adatkezelés önkéntes hozzájárulásomon
alapul.
A jelen „Adatkezelési hozzájárulás” annak visszavonásáig érvényes.
Tudomással bírok arról, hogy ez az adatkezelési hozzájárulás bármikor, indokolás nélkül
visszavonható.
Kijelentem, hogy az általam rögzített adatok hitelességéért teljes felelősséggel tartozom.
Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim és jogorvoslati lehetőségeim
tekintetében az alábbi jogszabályban foglalt rendelkezések az irányadók: az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
A jelen nyilatkozatban foglaltakat megértettem, tudomásul vettem és aláírásommal
hitelesítem.
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Adatkezelő neve: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület /MKFE/ székhelye: 5650.
Mezőberény Ókert u. 53.
Adatkezelés elérhetőségei: Mobil: 06 20 384 2429, e-mail: mkfe.iroda@gmail.com
Nyilatkozó
Neve:...................................................... Címe:……………………………………………………………………….
Ezúton nyilatkozom, hogy a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület nyilvántartásában
történő szerepeltetésemet, az alábbi személyes adataim kezelésével megerősítem.
Név: igen / nem
Lakcím: igen / nem
Értesítési cím: igen / nem
E-mail cím: igen / nem
Telefonszám: igen / nem
Hozzájárulok, ahhoz, hogy az általam megadott adatok felkerüljenek az MKFE weboldalára.
Kérjük adja meg mely adatokat tehetjük közzé a www.magyarkuvasz.hu oldalon.
Név: igen / nem
Lakcím: igen / nem
Értesítési cím: igen / nem
E-mail cím: igen / nem
Telefonszám: igen / nem
Ezúton nyilatkozom, hogy a kapcsolattartást az alábbi telefonszámon és email címen kérem
Telefonszám:……………………………………………………Email cím:………………………………………………..
A nyilatkozat csak aláírással együtt érvényes!

Dátum:

aláírás
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