
Kaposvár és Térsége 

Méhészeinek Egyesülete 

7400 Kaposvár, Rezeda u. 1. 

 

 

 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT  

(pártoló tag)  

 

 

Alulírott           (név) méhész jelen 

belépési nyilatkozat benyújtásával ezúton kérem a Kaposvár és Térsége Méhészeinek 

Egyesülete (székhely: Kaposvár, Rezeda u. 1., bírósági bejegyzés szám: 

Pk.60.150/2006/1, adószám: 18782204-1-14) (továbbiakban: Egyesület) elnökségét, 

hogy az Egyesület pártoló tagjává szíveskedjen fogadni. 

 

Személyes adataim: 

 

név:              

születési hely, idő:            

lakcím:              

tel. szám:             

e-mail:             

 

Kijelentem, hogy az Egyesület alapszabályát megismertem, annak céljaival egyetértek, 

tagsági jogokat és kötelezettségeket tudomásul veszem, azokat magamra nézve 

kötelezőnek elfogadom. 

 

 

Kelt:      ,       

 

 

 

       

Aláírás 

 

 

Egyesületbe felvéve:            

 

 

 

       

Elnök aláírása 
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
nyilatkozom, hogy önkéntes hozzájárulásomat adom a benyújtott regisztrációs adatlapon megadott 
személyes adataim a Kaposvár és Térsége Méhészeinek Egyesülete (7400 Kaposvár, Rezeda u. 1.) általi 
kezeléséhez a KTME céljaival és érdekvédelmi feladatával, továbbá az Alapszabályban meghatározott 
kötelezettségek teljesítésével és a Nemzeti Programban történő részvétellel, valamint a szaktanácsadói 
hálózat tevékenységével összefüggésben. Hozzájárulok, hogy a fenti célokkal összefüggésben számomra 
akár elektronikus, akár postai úton levelet küldjön a KTME. Jelen hozzájáruló nyilatkozatom visszavonásig 
érvényes.  
 
Tájékoztatjuk, hogy hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatja elektronikusan 
és postai úton.  
 
A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása esetén az Ön, mint nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a 
nyilvántartásból haladéktalanul töröljük.  
 
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi, jogaival élhet: 

• tájékoztatás: az érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről; 
• hozzáférés joga: az érintett jogosult hozzáférni az összes olyan személyes adathoz, amit az adatkezelő vele 

kapcsolatban nyilvántart; 
• törléshez való jog: az érintett jogosult kérni a kezelt személyes adatai törlését, az adatkezelő jogosult a kérést 

elbírálni, és köteles erről tájékoztatni az érintettet; 
• helyesbítés: az érintett jogosult kérni pontatlan adatainak helyesbítését az adatkezelőtől; 
• elfeledtetéshez való jog: ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az érintett személyes adatát, és azt törölni 

köteles, akkor az adatkezelő minden észszerűen elvárható lépést köteles megtenni, hogy az összes címzett a 
törlési kérelemről értesítést kapjon; 

• adathordozhatósághoz való jog: az adatkezelő köteles az érintett által megadott személyes adatokat - széles 
körben használt, géppel olvasható formátumban - az érintett részére kiadni, ha azt az érintett kéri; 

• tiltakozás: az érintett személyes adatának kezelését kifogásolhatja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve 
a kezelt adat törlését kérheti; 

• adatkezelés korlátozása: az érintett kérheti személyes adatainak korlátozását, az adatkezelő ebben az esetben 
azonosító jelzéssel látja el az adatokat, további adat kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő 
korlátozása céljából. 

 
A regisztrációs lapon megadott személyes adatokat a KTME a tagsági jogviszony fennállásának időtartama alatt 
tárolja, az érintett személyes adatokkal kapcsolatos megkeresésére 30 napos határidőn belül köteles elektronikus úton 
választ adni. 
 
A személyes adatait a KTME bizalmasan kezeli, harmadik fél számára nem adja ki, nem teszi hozzáférhetővé.  
 
Az érintett személyes adataival kapcsolatos panaszaival közvetlenül az adatvédelmi felelőshöz, a KTME elnökéhez 
fordulhat. 
 
Az érintett személyes adatvédelemmel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása az illetékes megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék 
hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
megyei bíróság előtt is megindítható. 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál - https://naih.hu/online-uegyinditas.html - bejelentéssel 
az érintett vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban 
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 
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A hozzájáruló nyilatkozat aláírásával a fentieket tudomásul veszem és kijelentem, hogy hozzájáruló 
nyilatkozatomat önkéntes alapon, a megfelelő tájékoztatás birtokában adtam. 
 
 
Kelt:.……………………..……., 20    . …………………… …….. 

 

 
 
 ………………………………………………………. 
 aláírás 
 
                                             Név nyomtatott betűvel: 
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