
Iktatószám: BALATON          /2020 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

Személyes adatok kezeléséhez 
 

Alulírott………………………………………….[lakcím/értesítésicím:………………………………

…………..……………………..anyja neve:………………………………………………...,… 

személyi igazolvány szám………………...…………, telefonszám:…..………………….………….,  

e-mail cím: ……………………………………………………………….. továbbiakban: önkéntes, 

véradó, elsősegély-nyújtásban résztvevő, -vizsgázó (megfelelő aláhúzandó)], ezúton járulok hozzá 

ahhoz, hogy a Magyar Vöröskereszt (címe: 1051 Budapest, Arany J. u. 31.) mint közhasznú szervezet 

(továbbiakban: adatkezelő) fenti személyes adataimat az alábbiakban felsorolt célok megvalósulása 

érdekében, a jelen nyilatkozat szerinti – jogszabályon /2011. évi CXII. tv. a az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról (2011.07.26.)/ alapuló - keretek között kezelje, 

valamint, hogy azok alapján engem a közhasznú tevékenységeiről figyelemfelhívás érdekében 

személyesen, levél útján, telefonon / telefaxon, illetve e-mail-en keresztül az alábbi tárgykörök 

vonatkozásában megkeressen: 

 

A Magyar Vöröskereszt által szervezett: 

- nyilvános (köztéri) rendezvények; 

- adománygyűjtési felhívások; 

- önkéntes véradási akciók; 

- közérdekű önkéntes tevékenységek lehetőségei; 

- egyéb, a Magyar Vöröskereszt kiemelkedően közhasznú tevékenységével összefüggő 

információk vonatkozásában történő tájékoztatás tekintetében.  

 

Adatkezelő biztosított arról, és egyben kötelezettséget vállalt arra, hogy a jelen nyilatkozat szerinti 

személyes adataim kezeléséhez való hozzájárulásomat kizárólag abból a célból kéri, hogy a róla szóló 

jogszabály szerinti kötelezettségének hatékonyabban tudjon eleget tenni. Hatékonyság alatt – 

adatkezelő tájékoztatása szerint - azt kell érteni, hogy adatkezelő az általa szervezett egyes 

rendezvényekről, kezdeményezésekről, akciókról engem közvetlenül és személyhez szólóan tudjon 

értesíteni, esetleges segítségemre számítva.  

Jelen hozzájáruló nyilatkozatommal adatkezelő segítségére kívánok lenni jogszabályon alapuló 

közérdekű és kiemelkedően közhasznú feladatának teljesítésében. 

 

Adatkezelő tájékoztatott arról, hogy a jelen hozzájáruló nyilatkozatban megadott adataimat a Magyar 

Vöröskereszt honlapján www.voroskereszt.hu közzétett Adatkezelési szabályzatában foglaltaknak 

megfelelően kezeli. 

 

Adatkezelő kifejezett kötelezettséget vállalt arra, hogy személyes adataimat – beleegyezésem nélkül - 

harmadik személynek semmilyen formában nem adja át, illetve azokat nem továbbítja, valamint nem 

hozza nyilvánosságra, illetve, hogy azokat olyan formában kezeli, hogy azokhoz illetéktelen 

személy(ek) ne férjenek hozzá.  

 

Adatkezelő a jelen hozzájáruló nyilatkozat alapján mindaddig jogosult személyes adataim kezelésére, 

illetve azok alapján történő megkeresésemre, amíg hozzájárulásomat vissza nem vonom, melyet 

térítésmentesen, indoklás nélkül megtehetek. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általam 

közölt, jelen hozzájáruló nyilatkozatom visszavonását követően személyes adataimat nyilvántartásából 

30 (harminc) napon belül törli. A törlést kérvényezni az adam.kormos@voroskereszt.hu e-mail címen 

lehet. 

 

A jelen nyilatkozat segítségével is elérni kívánt cél érdekében vállalom, hogy a személyes adataimban 

(elérhetőségemben - név, lakcím/levelezési cím, telefonszám, e-mail cím -) bekövetkező esetleges 

változásokat adatkezelő részére bejelentem. 

http://www.voroskereszt.hu/
mailto:adam.kormos@voroskereszt.hu


 

Jelen hozzájáruló nyilatkozat akaratom önkéntes és határozott kinyilvánítása, mellyel beleegyezésemet 

adom személyes adataimnak a jelen nyilatkozatban foglalt célok megvalósítása körében történő 

kezeléséhez és felhasználásához. 

 

Kijelentem továbbá, hogy korlátozottan cselekvőképes vagyok. 

 

Kelt: ………………………………………............. 

 

 

 

Aláírás:_______________________________ Személyi igazolvány szám: 

_____________________________ 

 

Záradék: 

 (a 14. életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes önkéntes törvényes képviselője tölti ki!) 

 

Alulírott:………………………………………………………(lakcím:…………………………………

……………………………………………, születési hely, 

idő:………………………………………………… anyja 

neve.:……………………………………………………………, személyi igazolvány szám: 

………………………………………………,személyi azonosító. jel: 

………………………………….) mint a jelen szerződés szerinti korlátozottan cselekvőképes önkéntes 

törvényes képviselője, ezúton kifejezett beleegyezésemet adom ahhoz, hogy önkéntes a jelen 

szerződésben megjelölt fogadó szervezet részére a jogszabályoknak megfelelő kereteken belüli 

közérdekű önkéntes tevékenységet végezzen. Jelen aláírásommal egyidejűleg elismerem, hogy a 

fogadó szervezet képviseletében a jelen szerződés megkötésénél közreműködő személy tájékoztatott 

arról, hogy a 2005. évi LXXXVIII. tv. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint személyazonosító 

adataimat, illetve lakcímemet nyilvántartásba kell venni. Ezúton tehát kifejezett hozzájárulásomat 

adom előbbi adataim kezeléséhez, illetve cél szerinti nyilvántartásba vételéhez. 

 

 

 

 

   

önkéntes  törvényes képviselő 

  kiskorúsága miatt 

cselekvőképtelen személy 

képviselője 

fiatalkorúságuk miatt 

korlátozottan cselekvőképes 

 


