
 

                                                   

 

IGÉNYLŐLAP /NYILATKOZAT 

AOSZ kártya, ESŐEMBER újság, hírlevél igényléséhez 
(Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűkkel töltse ki!) 

Tag adatai  

Név:  

Lakcím1:  

E-mail cím:  

 

AOSZ kártya igénylés 

Autizmussal élő személy(ek) adatai 

Az AOSZ kártya az autizmussal élő személy számára kerül kiállításra, így kérünk bemutatni egy, az autizmus tényét 
igazoló dokumentumot.  

Név Anyja neve Születési idő 
A tagság és az autizmus tényét 

igazoló AOSZ tagszervezet 
képviselőjének aláírása 

    

    

    

AZ AOSZ kártyát 

Személyesen veszem át □               Postán kérem □                                              Nem igényelek □ 
 

ESŐEMBER újság igénylés 

Az Esőember újságot 

E-mailben kérem □                     Postán kérem □                       Nem kérem □ 
 

AOSZ Hírlevél igénylés 

Az AOSZ elektronikus hírlevelére feliratkozni az AOSZ weboldalán van lehetőség: www.aosz.hu/hirlevel 

 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT 

 
Alulírott, ………………………………………………(név) ………………………………………………………..(lakcím) kijelentem, hogy a Társaság az Autista 

Emberekért civil társaság részére megadott személyes adataim közül  

 nevem, lakcímem, e-mail címem, autizmussal élő családtagom neve, anyja neve, születési ideje az Autisták Országos Szövetsége 

(nyilvántartási szám: 01-02-0000029, székhely: 1053 Budapest, Fejér György utca 10.) (AOSZ) által kibocsátott AOSZ kártya 

                                                 
1 Az a cím, ahová a jövőben a tagsággal járó küldeményeket (AOSZ kártya, Esőember folyóirat, stb.) kéri. 

Kérjük ide ne írjon! 
AOSZ iktatószám: 
Dátum: 
AOSZ kártya száma: 

http://www.aosz.hu/hirlevel


részemre történő elkészítéséhez és kiadásához az AOSZ, valamint Globe Master Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-062706, székhely: 

1113 Bartók Béla út 79. 2.em/2.) számára, * 

 nevem, lakcímem, e-mail címem az AOSZ által kiadott „Esőember” című újság részemre történő eljuttatása céljából az AOSZ 

számára,* 
 

mint adatfeldolgozóknak átadásra kerüljön, addig az időpontig, amíg az adatkezeléshez történő hozzájárulásomat vissza nem 
vonom. 

*A megfelelő rubrikába kérjük tegyen „x” jelzést! 
      Tudomásul veszem, hogy a fent megjelölt szervezetek adatkezelési, és adatfeldolgozási tevékenysége a hozzájárulásomon alapul. 

Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat a fent írtakon túl más nem ismerheti meg, továbbá azt, hogy a 2011. évi CXII. törvény 14-23-iban foglalt 
jogaink vannak, így a kezelt személyes adataimmal kapcsolatban tájékoztatás kérési, tiltakozási jog, valamint jogsérelem esetén bírósághoz fordulás joga is megillet. 

Tudomásul veszem azt is, hogy az adatkezeléssel érintett személy a fenti jogszabály alapján 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. 

 
Adataim fenti célból történő közléséhez, az adatok tárolásához hozzájárulok. 

A közölt adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) 
rendelkezéseinek megfelelően kezeljük. 

 
Kelt:  ………………………………………………..…………...… 202.. ………………………………………..……… 
 

 
……………..………………….…………………………... 

Igénylő aláírása 

Tanú 1                                                                                   Tanú 2 
Név:                                                                                    Név:. 
Lakcím:                                                                                   Lakcím: 
Aláírás:                                                                                   Aláírás: 

  

 

…………………………………………………………. 

Tagszervezet képviselőjének aláírása 

 


