
ÁTIGAZOLÁSI KÉRELEM

A sportoló személyi adatai és versenyengedély adatai: 

NEVE:  
SZÜL.HELY, DÁTUM:  
CÍME: 
VERSENYRENDSZER MEGNEVEZÉSE: MAGYAR SPECIÁLIS OLIMPIA SZÖVETSÉG      
SPORTÁG MEGNEVEZÉSE: 
VERSENYENGEDÉLY SZÁMA: 
VERSENYENGEDÉLY ÉRVÉNYESSÉGÉNEK IDEJE:       
VERSENYENGEDÉLY KIÁLLÍTÁSÁNAK DÁTUMA: 
A sportoló versenyengedélyét kötelező csatolni a kérelemhez. 

Kérem átigazolásomat a(z)    sportegyesülethez. 

Kelt:    

……………………………………………………………. 
      A sportoló vagy törvényes képviselőjének  aláírása 

Az átadó sportegyesület 
Neve: 
Székhelye: 

Fent nevezett sportoló átigazolásához hozzájárulok. 

Kelt:    

      ………………………………………….. 

Átadó Sportegyesület      
képviselőjének aláírása 

Az átvevő sportegyesület 
Neve: 
Székhelye:    

Fent nevezett sportoló átigazolásához hozzájárulok.            

 Kelt:   
 Átvevő Sportegyesület  
képviselőjének aláírása 

      ………………………………………….. 



ADA TVEDELMI NYILATKOZA T 

Awww.specialolympics.hu honlap (a tovabbiakban: honlap) megtekintesevel a Felhasznal6 es a 
honlap uzemeltetoje, Magyar Specialis Olimpia Szovetseg, szekhely: 1146. Budapest, 
lstvanmezei u. 1-3., (a tovabbiakban: Adatkezelo) tavkozlesi eszkoz utjan letesftett egymassal 
kapcsolatot, az informaci6 szolgaltatasa nyflt hal6zaton (Internet) tortenik. Ez az Adatkezelo reszerol 
fokozott ellenorzesi es biztonsagi kovetelmenyek betartasat teszi szi.iksegesse. A Felhasznal6k a 
www.specialolympics.hu es www.msosz.hu honlapot altalaban ingyenesen es anelki.il 
latogathatjak, hogy onmagukr61 barmilyen szemelyes adatot meg kellene adniuk. 

A Felhasznal6k a honlapon torten6 regisztraci6 saran, illetve a honlap vonatkoz6 feli.iletein kereszti.il 
adhatnak meg magukr61 adatokat, informaci6kat. Az Adatkezel6 szemelyes adatnak tekinti az 
informaci6s onrendelkezesi jogr61 es az informaci6szabadsagr61 sz616 2011. evi CXII. torveny (a 
tovabbiakban: lnfotv.) rendelkezesei szerint szemelyes adatnak nyilvanftott minden adatot, tovabba 
mindazon a Felhasznal6 altal megadott tovabbi informaci6kat, melyek alkalmasak a szemely 
elektronikus beazonosftasara. 

1.) MEGADOTT ADATOK KORE 

A weboldalon torten6 jelentkezeskor - igeny szerint - szemelyes adatok megadasa szi.ikseges. A 
megrendeleskor az alabbi adatok megadasa szi.ikseges: vezeteknev, keresztnev, e-mail 
cf m,telefonszam, szamlazasi cfm (nev, ad6szam, iranyft6szam, telepi.iles, utca, hazszam).ill. nem 
szemelyesen eljar6 szemelyeknel a gondnok torvenyes kepvisel6 fenti adatai megadasa is 
szi.ikseges. 

2.) ADATKEZELES IDOTARTAMA, CELJA 

Az adatkezel6 a szemelyes adatokat az alabbi celokb61 kezeli: 
1. a Felhasznal6k regisztraci6janak nyilvantartasa
2. megrendelesek teljesftese, a rendelesi feltetelek kesobbi bizonyftasa,
3. kapcsolattartas, melynek celja a Felhasznal6k megfelel6 tajekoztatasa, az esetlegesen felmeri.il6
technikai problemak hatekony es gyors kezelese, rendszeri.izenetek ki.ildese a honlapon lev6
szolgaltatasokkal osszefi.iggesben
4. az Adatkezelo szolgaltatasanak, illetve mas szolgaltat6 kapcsol6d6 szolgaltatasainak az ajanlasa,
5. hfrlevelek, szemelyre szabott ajanlatok megjelenftese, egyeb, esetlegesen fizetos tartalmak uj
megjeleneserol val6 tajekoztatas.

6. A beki.ildott fenykepek megorzese is igazodik a szemelyes adatok orzesere vonatkoz6
idopontokhoz.

A Felhasznal6 altal megadott szemelyes adatokat az Adatkezelo kezeli, es kizar61ag a fentiekben 
megjelolt celokra hasznalja fel. Az Adatkezel6 a szemelyes adatokat az adatkezeles celjanak 
fennallasa alatt, fgy elsosorban a honlapon val6 regisztraci6 ervenyessege alatt kezeli, illetve amfg a 
Felhasznal6 nem keri az adatai torleset, nem vonja vissza hozzajarulasat. 

A honlapon a szamft6gepek internet cf mei, az IP-cfmek napl6zasra keri.ilnek a Felhasznal6 
latogatasanak rogzftese celjab6I. Az Adatkezel6 ezen adatokat elemezve statisztikakat keszft, 
peldaul annak megallapftasa celjab61, hogy a webhely mely reszet milyen gyakran latogatjak a 
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Tel +36 1 :160 6986 Fax +36 14606987 emberekjavara letrehozott szervezet. 

Email msosz@msosz.huWebwww.specialolympics.hu 

Szamlaszam 11711003-20008196 Adoszam 19157935-1-1.,2 
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