MAGYAR ALKALMAZOTT VISELKEDÉSELEMZÉS EGYESÜLET

BELÉPÉSI NYILATKOZAT - MAGYAR ALKALMAZOTT VISELKEDÉSELEMZÉS
EGYESÜLET
(természetes személy részére)

Alulírott............................…………………….(Szül. év:….…….hó .................. nap…. Anyja neve:
……….......……………………………..……….) bejelentem, hogy a Magyar Alkalmazott Viselkedéselemzés
Egyesület tagjai sorába kívánok lépni.
1. Egyetértek az Egyesület alapszabályban rögzített céljával - „az Egyesület célja a
viselkedéselemzés tudományának magyarországi disszeminációja, mely magában foglalja
képzések és konferenciák szervezését és lebonyolítását, a képzések magyarországi és
nemzetközi akkreditációjának támogatását, illetve a szakmai kompetenciák meghatározását.
Az Egyesület továbbá képviseli a Magyarországon élő és praktizáló Alkalmazott
Viselkedéselemzők szakmai tevékenységét a nemzetközi Alkalmazott Viselkedéselemzés
szervezetek felé.” -, és annak megvalósításában részt kívánok venni.
Személyi adataimat a mellékelt „Tagnyilvántartó lap”-on közlöm. Felvétel esetén alávetem magam
az Egyesület Alapszabályának.
Vállalom, hogy a mindenkori éves tagdíjat (5000 FT) befizetem.
Kijelentem, hogy a közügyek gyakorlásától nem vagyok eltiltva.
……………………………. (város), .................................. (dátum)

…………………………………………..
aláírás
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TAGNYILVÁNTARTÓ LAP
(természetes személy részére)
Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni (a vastagon szedett rovatok kitöltése kötelező)!
1. Név:

……………………………………………………………….....

2. Anyja neve:

………………………………………………………………….

3. Születési hely, idő:

………………………………………………………………….

4. Lakcím:

………………………………………………………………….

5. Iskolai végzettsége:

………………………………………………………………….

6.

Nyelvismerete:

………………………………………………………………….

7.

Elérhetőség:
Mobil:

…..……………………….

E-mail:

…..……………………….
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NYILATKOZAT
SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ

ADATKEZELŐ NEVE:

Magyar Alkalmazott Viselkedéselemzés
Egyesület

KÉPVISELŐJE:

Herman Alexandra

HONLAPJA:

www.mavee.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Tagsági jogviszony kezelése, Érintett jogos
érdeke

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

Az érintett hozzájárulása.
Adatkezelő

(akik megtekinthetik)
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK
IDŐTARTAMA:

A hozzájárulás visszavonásáig

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:
A tájékoztatás joga: kérheti személyesen, a címemre küldött tértivevényes-ajánlott
levélben, vagy emailben, hogy tájékoztassuk a MAVEE által kezelt személyes adatokról.
Hozzáférést kérhet ezekhez az adatokhoz. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az általunk
kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az
esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységekre, valamint a személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és
milyen célból kapták vagy kapják meg adatait.
A hozzáférés joga: kérheti, hogy tájékoztassuk arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és igen válasz esetén hozzáférést kaphat az
adatkezelés céljához, adatok kategóriáihoz, címzettekhez, adattárolás időtartamához,
érintett jogokhoz, jogorvoslathoz, adatok forrásához, automatizált döntéshozatalhoz,
külföldi adattovábbításhoz.
A helyesbítés joga: bármikor, írásban az Egyesület címére (2475 Kápolnásnyék,
Kenessey utca 11.) küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve e-mail címére
(maveegyesulet@gmail.com) küldött e-mailben kérheti személyes adatainak
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helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a
hiányos személyes adatok kiegészítését.
Elfeledtetéshez való́ jog (Törléshez való jog): bármikor kérheti a kezelt személyes
adatok törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a személyes adatok kezelésére
közérdekből kerül sor (jogszabály felhatalmazást ad); valamint (iii) méltányolható
magánérdekből történik (jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
védelméhez). A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk,
megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény
teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Az adatkezelés korlátozásához való́ jog: kérheti, hogy személyes adatainak kezelését
korlátozzuk, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a
személyes adatok pontosságát. Megjelöljük az általunk kezelt személyes adatot, ha
vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége
vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Kérheti, hogy személyes adatai
kezelését korlátozzuk akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi a kezelt
személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Akkor is
élhet ezzel a joggal, ha az adatkezelés célja megvalósult, de igényli adatai kezelését
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ha tiltakozik az
adatkezelés ellen, akkor személyes adatai kezelését korlátozom, mely korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adathordozhatósághoz való jog: kérheti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (XML/XLS/CSV) a
részére átadjam és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsam.
A tiltakozáshoz való jog: tiltakozhat személyes adataid kezelése ellen (i) ha a
személyes adatok kezelése kizárólag az Egyesületre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés
célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii)
ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. A tiltakozás
jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az
adatkezelést megszüntetjük és a kezelt személyes adatokat zároljuk, továbbá a
tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik
részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.
Adattovábbítás
Jogosultak és kötelesek vagyunk minden olyan rendelkezésére álló és általunk
szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely
személyes adat továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít.
Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő
nem tehető felelőssé.
Tájékoztató frissítése, jogszabály változások követése
A Tájékoztatót az adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi
környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Változás esetén a
frissített tájékoztatót e-mailben továbbítom a részedre.
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További kérdések/válaszok
Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhet
személyesen, az Egyesület címére küldött tértivevényes-ajánlott levélben, vagy a
maveegyesulet@gmail.com címre küldött emailben.
Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).
Jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kérésedre tájékoztatlak a jogorvoslat
lehetőségéről és eszközeiről.
Nyilatkozat
Kérjük, hogy a fenti tájékoztató elolvasása után, az alábbi nyilatkozat aláírásával
nyilatkozzon adataid megosztásával kapcsolatos szándékodról.
Adataim rögzítésével egyidejűleg kijelentem, hogy 18. életévemet betöltött,
cselekvőképes személy vagyok. Jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
egyéb szervezetet képviselek, és az általam képviselt személy, ill. szervezet
képviseletére és a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz
szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személy vagyok.
Nyilatkozom, hogy különleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem
később semmilyen formában nem bocsátok rendelkezésre. Különleges személyes adatnak
minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és
világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek
alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel,
illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.
Nyilatkozom, hogy személyi azonosításra alkalmas számot – teljesség igénye nélküli
példák: útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány szám, lakcímkártya sorszám,
jogosítvány sorszám – nem bocsátok rendelkezésre.
Az adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a
tájékoztatóban megadott módokon, például a maveegyesulet@gmail.com email címre
küldött kéréssel.

Olvasható név

Aláírás
Aláírás
Kelt:

város,

év

hó

nap
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