
ELFOGADÓ NYILATKOZAT  

 

A TISZTSÉGET ELFOGADÓ ADATAI 
Név:  ……………………………………………….………………………………………… 
Lakóhely: ……………………..…………………………….………………………….………… 
Anyja neve:                                                ……………………………………………………………………………………………. 
E-mail címe:                             …………………………………………………………………………….…………….… 
A tagszervezet neve, székhelye: …………………………………………………………….………………………….…… 
 

Alulírott, ……………………………………………………….kijelentem, hogy az Autisták Országos Szövetsége (székhely: 
1053 Budapest, Fejér György utca 10., nyilvántartási szám: 01-02-0000029) nevű szervezetben betöltendő 
elnöki/alelnöki/elnökségi tagi/felügyelő bizottsági tagi* tisztséget a 2017. május 13. napján tartandó közgyűlésen 
történő megválasztásom esetén elfogadom és akként nyilatkozom, hogy a jogszabályokban, illetve az Autisták 
Országos Szövetsége létesítő okiratában, szabályzataiban, határozataiban előírt feltételeknek megfelelek. 

Az Autisták Országos Szövetsége alapszabályában, szabályzataiban, valamint egyes szervei határozataiban 
foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 

Kijelentem továbbá, hogy 
(a) nagykorú személy vagyok, és cselekvőképességemet az elnöki/alelnöki/elnökségi tagi/felügyelő 

bizottsági tagi** tisztség ellátáshoz szükséges körben nem korlátozták, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény 3:22. §-ában megfogalmazott követelményeknek megfelelek, az ott meghatározott kizáró és 
összeférhetetlenségi körülmények velem szemben nem állnak fenn.  

(b) az Autisták Országos Szövetsége létesítő okiratában, szabályzataiban, határozataiban írt kizáró és 
összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn. 

Kijelentem, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61.§ (2) bekezdés i) pontja 
alapján nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt. 

Tudomásul veszem a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 38.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltakat és 
kijelentem, hogy velem szemben nem állnak fenn az Ectv. 39. § (1) bekezdésében foglalt kizáró és 
összeférhetetlenségi körülmények. 

Kijelentem, hogy a szövetséget alkotó tagszervezetnek tagja vagyok. 

 

…………………………………, 2017…………………………………………. 

 
…………………………………………….………………………… ……………………………………………………........... 
                       (Jelölt személy neve)            (Jelölt Tagszervezet neve) 
 
 
…..…………………………………………….…………………….. ................................................................. 
                      (Jelölt személy aláírása)                                         (Jelölt tagszervezet képviselőjének aláírása) 

 
 
 
 

Tanú:  Tanú: 
aláírás:  aláírás: 
név:  név: 
lakóhely:  lakóhely: 
 
*,** A megfelelő tisztség aláhúzandó! 
 



ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 
 
Alulírott,……………………………………………………………………….………………………………,…,..….….…………………………… 
született:…………………….……………………………………………………………………………………..…..….…………………………… 
lakcíme:…………………………………………..……………………………………………………………….….………............................ 
 
képviseletében1 (szükség esetén töltendő ki) 
(név)……………………………………….……………………………………………………………………………..….………………………….. 
(lakcím)…………………………………………….……………………….…………………….………………………….………………………… 
(szül…)………………………………….…………………………………………..……………………………………..…………………………… 
gondnoka 
 
(1) A jelen nyilatkozatom aláírásával minden ellenszolgáltatás nélkül hozzájárulok ahhoz, hogy Autisták Országos Szövetsége (1053 Budapest, 
Fejér György utca 10.) (AOSZ) 2017. május 13. napján megtartandó közgyűlésén lebonyolításra kerülő tisztségviselő választási eljárás során a 
nevemet, születési adataimat, lakcímemet, édesanyám nevét, arcképemet az AOSZ kezelje, feldolgozza. A megpályázott tisztségre történő 
megválasztásom esetén az AOSZ ezen személyes adataimat a tisztség betöltését követő hatvan napig, míg a tisztségre történő meg nem 
választásom esetén a választás tárgyában döntő közgyűlés időpontját követő hónap utolsó napjáig kezelheti, feldolgozhatja. 
(2) Hozzájárulok ahhoz, hogy az AOSZ tisztségviselői választási eljárása során a választók tájékoztatása céljából a nevemet, arcképemet az 
Autisták Országos Szövetsége (1053 Budapest, Fejér György utca 10.) (AOSZ) mindenkori honlapján nyilvánosságra hozza az (1) pontban írt 
határidőig. 
(3) Tudomásul veszem, hogy az AOSZ adatkezelési, adatfeldolgozási, nyilvánosságra hozatali tevékenysége, a hozzájárulásomon alapul. 
(4) Tudomásul veszem azt, hogy a 2011. évi CXII. törvény.14-23-iban foglalt jogaim vannak, így a fent kezelt személyes adatokkal 
kapcsolatban tájékoztatás kérési, tiltakozási jog, valamint jogsérelem esetén bírósághoz fordulás joga is megillet, továbbá a 2013. évi V. 
törvény. alapján a személyiségi jogok megsértése esetén a jogszabályban foglalt jogok illetnek meg. Ennek megfelelően érintettként az alábbi 
jogok illetnek meg: 

 
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél 
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által 
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak 
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre 
irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. 
Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy 
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 
c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága 
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 
Ha az érintett az adatkezelőnek az adatkezeléssel kapcsolatos döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a döntés meghozatalára vonatkozó határidőt 
elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül módon bírósághoz fordulhat. 
Bírósági jogérvényesítés 
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 2011.évi CXII. törvény 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz 
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.  
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 
előtt is megindítható. 
Kártérítés és sérelemdíj 
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt 
megtéríteni. 
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, 
az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem 
az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

 
Kelt: …………………………, 201.. ……………………… 
 
 

……………………………………………………………………... 
(Jelölt személy aláírása) 

 
Tanú: 
Név:…………………………………………………………. 
Cím:…………………………………………………………. 

Tanú: 
Név:…………………………………………………………. 
Cím:…………………………………………………………

 


