
Adatkezelési hozzájárulás

Alulírott ……………………………………….. érintett egyértelműen és kifejezetten 

hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatban, illetve attól formailag eltérő és 

különálló dokumentumokban megtalálható, vagy más módon megadott 

adataimat a Magyar Tacskósok Országos Egyesülete /MTOE/ - ide értve az 

Egyesület adatkezelési feladataival megbízott tagját vagy ügyintézőjét, a MTOE 

közgyűlése, valamint az MTOE vezetősége által felhatalmazott, feladattal 

megbízott tagját - megismerje, letárolja papír és/vagy elektronikus alapon, azaz 

kezelje a számomra nyújtott tagsági 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 Rendelet-ben 

(GDPR) foglaltakat.

Önkéntesen, minden kényszertől és befolyástól mentesen, határozottan és 

megfelelő tájékoztatáson alapulva hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Tacskósok 

Országos Egyesülete adataimat adatállományában megtarthassa. Hozzájárulok 

továbbá ahhoz, hogy számomra az MTOE a rendezvényeiről, híreiről, vezetőségi 

határozatokról, közgyűlésünk összehívásáról, újdonságokról, aktualitásokról 

elektronikus vagy postai úton értesítést küldjön, továbbá, hogy velem a

kapcsolatot akár elektronikus úton akár telefonon felvehesse és tarthassa.

Önkéntesen, minden kényszertől és befolyástól mentesen, határozottan és 

megfelelő tájékoztatáson alapulva hozzájárulok, hogy a Magyar Tacskósok 

Országos Egyesülete a megadott adataimat a www.tacskosok.hu Egyesület 

honlapján, valamely megtörtént esemény - pl. kiállítás, Tenyészszemle, tenyész 

minősítés, alom születés, valamely kutyás sportesemény, MTOE rendezvényei -

kapcsán feltüntesse.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozattal érintett adatkezelés önkéntes, minden 

kényszertől és befolyástól mentes 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 és pontosságáért 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.

Adatkezelő neve: Magyar Tacskósok Országos Egyesülete /MTOE/ székhelye: 3532. 
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Miskolc Győri kapu 117.

Adatkezelés elérhetőségei: Mobil: 06 20 535 68 37  e-mail: mtoe1998@gmail.com

Nyilatkozó

Neve: ................................................................................................

Címe: ..............................................................……………………………………………………………

………….

Ezúton nyilatkozom, hogy a Magyar Tacskósok Országos Egyesülete 
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 MTOE 
weboldalára. Kérjük adja meg mely adatokat tehetjük közzé.

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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MAGYAR TACSKÓSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE 
Belépési nyilatkozat 

 

GÉPPEL VAGY NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTENDŐ KI. KITÖLTÉS UTÁN BIZALMASAN KEZELENDŐ! 

A *-gal megjelölt mezők kitöltése kötelező! Amennyiben a megadott adatok nem olvashatóak vagy hiányosak, úgy nem áll módunkban azokat 

nyilvántartásunkban rögzíteni! 
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* Név:…………………………………… * Szül. dátum: …… év …..hó …nap 

 

* Szül. hely: .……………………………  * Anyja neve: ..…………………… 

 

* Állandó cím: ..………..………………………………………………………… 

 

* Lev. cím: …….………..………………………………………………………... 

 

Tel: .…..………..………………………      E-mail: …..………..……………… 

 

Kennelnév: ………...…………………       Fajta/k: ……………..……………. 

 

Kutya ivara:…………………………..       Tkv.száma:………………………… 

 

Életkora:……………………………..        

 
Tartás célja: tenyésztés, fajtajelleg szerinti munka használat, kiállítás, versenyeztetés, 

hobby 

 

Adataim közzétételéhez hozzájárulok: igen / nem 
 

MTOE tagság kezdete: ..………………………………………………………..... 

 

Alulírott tagja kívánok lenni a MTOE Egyesületének. 

 

Alulírott tagja kívánok lenni a MEOE Szövetségnek: igen/nem. 

 

Elfogadom a MTOE alapszabályát, célkitűzéseit, a  

 

tenyésztési szabályzatát valamint egyéb szabályzatok  

 

előírásainak betartását, azok megismerésére kötelezem  

 

magam. A szabályzatok megtekinthetőek: 

http://www.tacskosok.hu/ 

 

 

Dátum:  2023. év ……………………… hó ………… nap 

   

 

 ………………………………………………………….. 

                                    Jelentkező aláírása 
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Tagdíj befizetés dátuma: 2023. év ………..………....…………hó …….nap 

 

Készpénzfizetési számla / Bankszámlakivonat száma:………………………... 

 

 

Dátum: ….…………….., 2023. év …………..………………….hó…….nap 

 
                                         KÉRELMÉT ELFOGADTUK 

                              
                                          NEM FOGADJUK EL 
 

 

          ..……………………………………………………….. 

                                     Szervezet Elnöke 

 

 

http://www.tacskosok.hu/

