
 

 

Romániai Magyar Cserkészszövetség 
RO-530210 Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 53 szám, Hargita megye 

 

 

U004_BNY 

 BEJELENTKEZÉSI ÉS  

NYILVÁNTARTÁSI LAP 

A kitöltött és aláírt nyomtatvány1 1 példányát a Szövetség címére kell beküldeni postai úton: RO-530220 Miercurea Ciuc, OP. 1 CP. 59 

Beérkezés dátuma2: Iktató szám2: 

Cserkészigazolvány száma (ECSET kód)2:  

Cserkészcsapat adatai 

Szám:  Név:  Körzet:  

Cserkész adatai 

Név:  

Születés helye: Születés ideje: év hónap nap 

Személyi szám (CNP):  

Postai irányító szám:  Település3:  

Utca3: Szám3:  Megye3:  

Telefonszám: Email cím:  

Nemzetiség4: Felekezet:  

Krónikus betegség:  

Allergia:  

Ételérzékenység:  

Megjegyzések:  

Cserkész szülő / Törvényes képviselő adatai 

Anya neve:  

Telefonszám:  Email cím:  

Apa neve:  

Telefonszám:  Email cím:  

Nyilatkozat 

A 679/2016-os a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló európai uniós rendelet értelmében, beleegyezem, hogy a Romániai Magyar Cserkészszövetség 
(továbbiakban RMCSSZ) feldolgozza a gyerekem fent megadott adatait és/vagy a saját személyes adataim, tagnyilvántartás céljából. 
Egyetértek azzal, hogy a rólam és/vagy lányomról/ fiamról készült képeket és videó anyagokat az RMCSSZ felhasználja a cserkészet 
népszerűsítésének és a tevékenységéről való beszámolás céljából. Kijelentem, hogy az RMCSSZ Adatkezelési szabályzatát ismerem. 

 Conform prevederilor Regulamentul European nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date, declar că am luat la cunoștiinţă, și consimt la prelucrarea datelor mele cu caracter personal / la prelucrarea datelor copilului 
meu cu caracter personal, decâtre Uniunea Cercetașilor Maghiari din România, cu scopul de a ţine cont de membrii uniunii. Sunt de 
acord cu utilizarea fotografiilor și materialelor video realizate despre mine și/sau fiica mea/fiul meu de către UCMR cu scopu l de a 
promova cercetășia și cu scopul de a raporta despre activitatea asociaţiei. Declar că am primit informaţiile necesare, și am luat la 
cunoștiintă regulamentul asociaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Kelt: 

____________________, 

 

___év_____hónap___nap 

Cserkész aláírása: Cserkész szülők (anya és apa) / törvényes képviselő aláírása5: 



 

 

BEJELENTKEZÉSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI LAP (VERSO) U004_BNY 

Cserkész adatai - tanulmányok 

 Intézmény Szak Év6 

I-IV o.    

V-VIII o.    

IX-XII o.    

Idegen nyelvismeret7:   

Munkahely:  

  

Adatkezelési szabályzat 
Az adatok kezelésének célja: tagnyilvántartás, programszervezés, információáramlás megkönnyítése, elektronikus ügyintézés 

lehetővé tétele, statisztikák készítése és a Szövetség alapszabály szerinti működése. 
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (6. cikkely, I. paragrafus, a pontja). 
Az adatok tárolásának időtartama: az alapszabály szerinti tagság iránti kéréstől (a jelentkezés a csapatvezetőnél leadott, alap 

adatokat tartalmazó nyilvántartási lap) addig az időpontig, amíg a tag írásban nem jelzi, hogy a továbbiakban nem kíván a Szövetség tagja 
lenni, illetve ha szövetségi tagsága megszűnik. 5 év inaktivitás után az adatok automatikusan törlésre kerülnek.  

A természetes személy tudomásul veszi, hogy a beleegyezése bármikor visszavonható, hogy joga van kérni az adatok helyesbítését, 
az adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, és az adatai hordozhatóságát, valamint joga van az automatikus adatfeldolgozás esetén 
tiltakozni. Bármely kérdés esetén, az ecset@rmcssz.ro címen tudunk segíteni. Panasz az illetékes felügyeleti hatóságnak (Autoritatea 
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30; Sector 1, irányítószám: 
010336; Bukarest, Románia) nyújtható be. 

 
Az Adatkezelési alapelvek megvalósulása 
Az alábbi pontokban foglaltuk össze, miként felelünk meg a GDPR 5. cikkének (1) bekezdésében rögzített elveknek. 
 
Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: az érintettek a csapatokon keresztül a belépéskor tájékoztatást kell, kapjanak az 

adataik kezeléséről, és a jogaik gyakorlásának lehetőségeiről. Az adatokat jogalap nélkül nem kezeljük. Nem adunk át és semmilyen 
formában nem értékesítünk személyes adatokat harmadik fél számára. Ez alól kivételt képez a törvény által felhatalmazott hatóságok felé 
történő adatszolgáltatási kötelezettség. 

Célhoz kötöttség: Az adatok csak olyan célból kerülnek felhasználásra, amelybe a természetes személy beleegyezett – az 
adatkezelés a hatályos szövetségi szabályzat keretein belül történik. Tilos az adatok felhasználása más célból. 

Adattakarékosság: csak azokat az adatokat tároljuk, amelyek szükségesek a cél teljesítéséhez – törekszünk a tárolt adatok 
minimalitására. 

Pontosság: naprakészen tartjuk az adatokat, azokat az érintettek közvetlenül is pontosítani tudják az ECSET rendszerbe belépve. 
Korlátozott tárolhatóság: amennyiben megszűnik a jogalap, vagy 5 év inaktivitás után a természetes személy adatait továbbá nem 

tároljuk azonosítható módon. Egyes nem személyes adatok tárolásra kerülhetnek, de csak statisztikai célokból. 
Integritás és bizalmas jelleg: Az adatokhoz illetéktelen személy a Szövetségen belül nem férhet hozzá. A szövetség által használt 

rendszeren belül kétfaktorosan hitelesített hozzáférés szükséges az adatok eléréséhez. 
Az RMCSSZ belső adatvédelmi felelőse: az RMCSSZ mindenkori ügyvezető elnöke, aki ezt a feladatát delegálhatja (írásbeli 

meghatalmazással) a szövetség bármely tagjára vagy alkalmazottjára az alapszabálya és a hatályos szervezeti és működési 
rendelkezéseinek betartásával. 

A szolgáltatás biztosítása érdekében az RMCSSZ tőle elvárható gondossággal mindent megtesz. Ezért előírja, hogy a fenti 
adatkezelési elveket az adatbázishoz hozzáférők is (megbízott őrs, rajvezető, csapatvezető, körzeti vezető, országos szintű vezető) 
kötelesek elfogadni. Amennyiben arról értesül, hogy a kezelt adatok harmadik illetéktelen fél kezébe jutottak vagy juthatnak a szövetség 
azonnal intézkedik a jogsértő állapot megszüntetése iránt, és az adatokat jogtalanul használó ellen polgári és szükség esetén büntető peres 
eljárást kezdeményez a hatályos törvények alapján. 

Az itt meg nem határozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, valamint az RMCSSZ alapszabálya és szervezeti 
és működési szabályzata az irányadó. 

Helytelen vagy hibásan megadott adatokból adódó problémákért az RMCSSZ nem vállal felelősséget. 
 

 

1 Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni. 
2 Nem kitöltendő. 
3 Románul kitöltendő. 
4 A nemzetiség (naționalitate) és nem az állampolgárság (cetățenie) kitöltendő. 
5 Kiskorúak esetén. Ha mind a két szülő megadja nevét, telefonszámát és e-mail címét akkor mind a kettőjük aláírása szükséges. 
5 Felsorolás, szintek megjelölésével. Szintek: kezdő, középhaladó, haladó 
 


