
A D A T L A P  
 
Alulírott kijelentem, hogy a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 
tagja kívánok lenni, annak alapszabályát és programját elfogadom. A 
tagdíj fizetésére vonatkozó kongresszusi határozatnak eleget teszek. 
 
 
Név:  ___________________________________ ( születési név):  ___________________________ 

Születési hely:  _________________ Születési idő:  _________ év  _______________ hó  ______ nap 

Anyja neve:  ___________________________  Adóazonosító jel:  __________________________ 

Lakcím: Irsz:  ________ Város:  _____________ Utca, hsz:  ________________________________ 

Tart. hely: Irsz:  _______ Város:  _____________ Utca, hsz:  ________________________________ 

Telefonszám:  __________________________  E-mail cím:  _______________________________ 

 
Hozzájárulok, hogy a megadott email címemre a szakszervezet hírlevelet küldjön*: igen nem 
 
 
Alkalmazási viszonya*: Hivatásos (rendf: __________ ) Közalkalmazott  Egyéb:  _____________ 
 
 
Munkahely/Szolgálati hely:  ___________________________________________________________  

Címe:  ____________________________________________________________________________ 

 
* A megfelelő rész aláhúzandó! 

 
 
 
 

N Y I L A T K O Z A T  
 
 
Vállalom, hogy a belépéskor aktuális havi tagdíjat 5 munkanapon belül a TMRSZ számlájára utalom, 
majd ezt követően minden hónap 15. napjáig rendezem: 
 

    Banki átutalással (egyénileg) 

Pénzintézet megnevezése:  ________________________________________  

Számlaszám:  __________________________________________________  

    Csoportos beszedési megbízás teljesítésére felhatalmazást adok, az ezzel kapcsolatos 
iratokat csatolom. 

 
/az általad választott fizetési módot x-el jelöld/ 
 
 



T á j é k o z t a t á s  a  l e e n d ő  t a g u n k  j o g a i r ó l  

Önnek, mint a Szakszervezetünknél személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van  

a) kérelmezni Szakszervezetünktől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  
b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,  
c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá  
d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve  
e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a 

hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást kilépési nyilatkozat postai úton történő 
megküldésével kezdeményezheti a 7101 Szekszárd, Pf.: 297 címen. 

f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 
http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, 
Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is 
panaszt tehet. 

g) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a 
törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 
előtt is megindítható. 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél 
gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Szakszervezetünket. 

 

H O Z Z Á J Á R U L Ó  N Y I L A T K O Z A T  A D A T K E Z E L É S  É S  H Í R L E V É L  K Ü L D É S É H E Z  

Hozzájárulok, hogy a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (továbbiakban TMRSZ) mint adatkezelő az általam megadott személyes 
adataimat – beleértve a belépés révén keletkező különleges személyes adataimat is - jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. 

Az adatkezelés célja: 

 Tagnyilvántartás vezetése, statisztikák készítése az érdekvédelmi tevékenység megvalósításához. 

 Tájékoztatás, kapcsolattartás tagokkal telefonon, e-mailben, postai úton és hírlevél útján. 

A kezelt adatok köre: 

 név, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jel, lakcím és tartózkodási cím, telefonszám, e-mail cím, bankszámla szám, 
szolgálati hely és rendfokozat. 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából történő 
kezeléséhez. 

Az adattárolás határideje: 

 A hírlevél szolgáltatás esetén annak időtartama végéig, illetve a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig. 

 Egyéb esetben a kilépési nyilatkozat megküldését követő év január 31.-ig. Oka: A befizetet érdekvédelmi tagdíjakról szóló 
adóigazolás kiadási határideje a befizetést követő év január 31 napja. 

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján a TMRSZ számomra hírlevelet küldhet. A hírlevél szolgáltatásra az 
adatkezeléshez való előzetes hozzájárulással iratkozhatom fel. A TMRSZ a hírlevélre vonatkozó adatkezelési nyilvántartásában rögzített 
személyes adataimat csak a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára 
kizárólag az én előzetes hozzájárulásommal adhatja át. 

A hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatom. 
Ebben az esetben részemre a továbbiakban hírlevél nem küldhető. A visszavonó nyilatkozatomat elküldhetem a tmrsz2004@gmail.com e-
mail címre, illetve a 7101 Szekszárd, Pf.: 297 postai címre is. 

További információ az adatkezelési tájékoztatónkban, továbbá a honlapon elérhető Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban olvasható, 
amely Szakszervezetünk honlapján (www.tmrsz.hu) Tájékoztatók menüpont alatt található. 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). 

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt 
célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá. Vállalom, hogy a TMRSZ által kezelt 
személyes adataimban bekövetkezett változásról az adatkezelőt rövid úton, utólag is rekonstruálható módon de legkésőbb 8 napon 
belül tájékoztatom.  

A TMRSZ honlapján elérhető hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat rendelkezéseit megismerhettem, azokat 
megértettem, személyes adataim kezelésének szabályozása ellen kifogást nem emelek. Tudomásul veszem, hogy a TMRSZ az általam 
részére átadott személyes adataimat – beleértve különleges személyes adataimat is – kezelje mindaddig, amíg annak jogát vissza nem 
vonom. 

A TMRSZ kötelezettséget vállal arra, hogy tagjai személyes adatait a személyes jogok védelméről a mindenkor hatályos törvényi 
jogszabályok figyelembe véve, gondoskodva kezeli, azokat beleegyezésem nélkül nem hozza illetéktelenek tudomására. 

 
Kelt: ____________________ ,  _______ év  ____________ hó  ______ nap 

  ____________________________  
  Aláírás 


