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IGAZOLVÁNY-IGÉNYLŐ ADATLAP és NYILATKOZAT
POLGÁRŐR és IFJÚ-POLGÁRŐR IGAZOLVÁNYHOZ

Iktatószám:

I. AZ ADATKEZELŐ (IGÉNYLŐ) POLGÁRŐR EGYESÜLET ELNÖKE TÖLTI KI!
Az igazolvány igénylés oka:

Ifjú-polgárőr Első

Adatkezelő (igénylő) egyesület OPSZ-tagsági regisztrációs száma:

Csere Adatváltozás

IGAZOLOM: az igénylő polgárőr-igazolványra / ifjú-polgárőr-igazolványra jogosult, mert:





1) megfelel a Pőtv. 11 . § (2) bekezdésében megfogalmazott feltételeknek:
2) az OPSZ …..……..… regisztrációs számú tagszövetségénél működő polgárőr egyesület tagja:
3) polgárőri alapismeretekből sikeres vizsgát tett, amelyről jegyzőkönyv készült:

P.H.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________



4) az ifjú-polgárőr igazolványt igénylő alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik:

Csatolandó az igazolványt kérelmező egyesületi tag lakcímét igazoló hatósági igazolvány fénymásolata!
Személyi igazoló okmányának állam jelzése: HUN
Személyi igazoló okmányának száma:

………………………………….

Másik egyesületénél igényelt, meglévő polgárőr /ifjú-polgárőr igazolványának darabszáma / és száma
(akinek van): …… / ……..…………………………………

..……..……..……..……..……..……..……..

A kitöltött és adatfeldolgozásra továbbított ADATLAP- és NYILATKOZATNAK mint magánokiratnak egy eredeti példányát a nyilvántartásból törlésig megőrzöm!
Az igénylés jóváhagyásának dátuma:

Az adatkezelő (igénylő) polgárőr egyesület elnökének névaláírása

II/1. AZ EGYESÜLETI TAG POLGÁRŐR / IFJÚ-POLGÁRŐR IGAZOLVÁNY KIADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYES ADATAI:
1./ Családi és utónév (személyi igazolványban megadott)
Vezetéknév (előnévvel):

Utónév:

2./ Születési / Leánykori név (személyi igazolványban megadott)
Vezetéknév (előnévvel):

Utónév:

3./ Anyja születési / leánykori neve (személyi igazolványban megadott)
Vezetéknév (előnévvel):

Utónév:

4./ Születési idő:

Születési hely: 1. ország jelzése:

2. Település:

5./ Lakcím (lakcímet igazoló hatósági lakcímkártyában megadott)
Ország:

Település:

Irányítószám:

Utca, út, körút, stb. (Név után írandó: utca, út, körút, stb.) :

Házszám:

6./ Elérhetőség:
Telefon:

Mobil telefon:

E-mail:

46144614612502
88888858500
II/2. A POLGÁRŐR / IFJÚ-POLGÁRŐR IGAZOLVÁNY LEENDŐ
BIRTOKOSÁNAK
NYILATKOZATA: Mint a fenti egyesület tagja büntetőjogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon megadott adataim a valóságnak megfelelnek, továbbá büntetlen előéletű vagyok, cselekvőképességem hatóság által nem
korlátozott, valamint a polgárőr (ifjú-polgárőr) igazolvány igénylésére jogosító [I. 1-3., ifjú-polgárőrnél I. 1), 2) és 4) pontokban felsorolt] feltételekkel rendelkezem.
A polgárőr (ifjú-polgárőr) szolgálatot önként vállalom, és magamra nézve kötelezőnek tartom az OPSZ által kiadott, szolgálati és etikai szabályzatokat.
Tudomásul veszem, hogy a SZEMÉLYES ADATAIM KEZELÉSE tekintetében a JELEN ADATLAP HÁTOLDALÁN TALÁLHATÓ – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú
általános adatvédelmi rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásaira figyelemmel –
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZEMÉLYES ADATAIMNAK KEZELÉSÉT MEGENGEDŐ NYILATKOZAT rendelkezik, amelyet aláírásommal láttam el.

Dátum:
A NYILATKOZÓ, adatkezeléssel érintett, egyesületi tag névaláírása
Ifjú polgárőr esetében a törvényes képviselő is aláírja,
aki ezzel az aláírásával – figyelemmel a Pőtv. 9/A. § (1) bek. b) pontjára,
valamint a Polgári Törvénykönyv 2:12. § (1) bekezdésére – egyúttal írásbeli, törvényes
képviselői hozzájárulását adja az IGÉNYLŐ ifjú polgárőri tevékenységének a végzéséhez.

_________________________________________________________
Ifjú polgárőr esetén a törvényes képviselőjének aláírása
A törvényes képviselő neve:
Lakcíme:

Előttünk mint tanúk előtt:
_________________________________________________________
1. tanú aláírása
Neve:
Lakcíme:

_________________________________________________________
2. tanú aláírása
Neve:
Lakcíme:

III. MEGYEI/FŐVÁROSI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG OPSZ alkalmazásában lévő, adatkezelő ügyintézője a KITÖLTÖTT ADATLAP és NYILATKOZAT egy
eredeti példányát átvette, aki egyben nyilatkozik, hogy azt a feldolgozás után közvetlenül az OPSZ Igazgatási Szervezetnek archiválás céljából megküldi.
Ha az egyesülettől az OPSZ IGAZGATÁSI SZERVEZETE veszi át a kitöltött adatlap- és nyilatkozatot, akkor az átvételt az OPSZ ügyintézője igazolja aláírásával!
Dátum:

Nemzeti Egységes Kártya- (NEK-) azonosító:
Átvevő aláírása: _______________________________________

……………………………………………….

–2–
IV.

A ………….………………..……………………………………………………………………...……
megnevezésű polgárőr egyesülettel mint adatkezelővel tagsági jogviszonyban álló
egyesületi tag („érintett”) személyes adatainak kezeléséhez hozzájáruló
NYILATKOZAT
POLGÁRŐR és IFJÚ-POLGÁRŐR IGAZOLVÁNY IGÉNYLŐ ADATLAPHOZ

1. Alulírott, a személyes adattal azonosított vagy azonosítható személy (a továbbiakban:„érintett”) kijelentem,
hogy a ……………………………………………………………………….…. Polgárőr Egyesület mint adatkezelő az
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT mellékletében részletes tájékoztatást adott részemre az Általános adatvédelmi
rendeletről és az Info. tv.-ről, és különösen felhívta a figyelmemet az adatkezeléssel érintett személyes jogaimra
és a jogérvényesítés lehetőségeire, különösen arra, amelyeket az Általános adatvédelmi rendelet 12-22.
cikkeiben foglaltak, valamint Info. tv. 14-25. §-aiban foglaltak határoznak meg.
Tájékoztatást kaptam arról, hogy a hozzáféréshez, helyesbítéshez, adatkezelés korlátozásához és a törléshez
való jogot az adatkezelőhöz címzett kérelemmel, míg a hatósági jogorvoslatot a hatósághoz benyújtandó
kérelemmel, a bírósági jogorvoslatot pedig a lakóhelyem vagy tartózkodási helyem szerint illetékes bírósághoz
benyújtandó keresetlevéllel érvényesíthetem.
Az Egyesülettől tájékoztatást kaptam arról, hogy az Általános adatvédelmi rendeletet a
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1519221472217&uri=CELEX:32016R0679, míg az Info tv.-t
a https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV linken érhetem el.
2. Mindezekre tekintettel a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes elhatározásomnak megfelelően, szabad
akaratomból határozottan és egyértelműen kinyilvánítom: hozzájárulok ahhoz, hogy a ……………….……………
…………………………………………………………..……… Polgárőr Egyesület mint adatkezelő az ADATKEZELÉSI
SZABÁLYZAT mellékletének 4.2. pontjában megjelölt célból, a 4.4. pontban megjelölt személyes adataimat a
megjelölt megőrzési időtartam alatt kezelje.
Tudomásul veszem, hogy az adatkezelő a hivatkozott jogszabályok alapján személyes adataimat a 4.5.
pontban meghatározott szervezetekhez/szervekhez továbbítja.
Kelt:…………………………..…., 20….. ………………hónap …. nap
…………………………………………………………………..……….
nyilatkozó, adatkezeléssel
érintett egyesületi tag névaláírása

…….……………….………………………………………………….
Ifjú polgárőr esetén a törvényes képviselőjének névaláírása
A törvényes képviselő neve:
Lakcíme:
Előttünk mint tanúk előtt:
……………………………………………………………

……………………………………………………………2

1. tanú aláírása

2. tanú aláírása

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

A ……………………………....................................................................................….. Polgárőr Egyesület adatkezelőtől a jelen
ADATLAP és NYILATKOZAT – amely

3 azonos, eredeti példányban készült – egy eredeti példányát átvettem,
K.M.F.
……………………………………………………………
nyilatkozó, adatkezeléssel
érintett egyesületi tag névaláírása

