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NYILATKOZAT ELEKTRONIKUS ÉRTESÍTÉSRE TÖRTÉNŐ 
KAPCSOLATTARTÁSRÓL 

 

Az Oroszlányi Horgász Egyesület a gyorsabb és kényelmesebb kapcsolattartás elősegítésére lehetőséget 

biztosít Tagjainak az elektronikus kapcsolattartásra. Ennek előfeltétele az alábbi Nyilatkozat kitöltött és 

aláírt példányának az Oroszlányi Horgász Egyesület általi kézhezvétele. 
 

1.1 Kifejezett hozzájárulásomat adom,  és egyben kérem, hogy az Oroszlányi  Horgász Egyesület a velem való 
kapcsolattartás során, elektronikus úton, elektronikus kommunikáció (a továbbiakban elektronikus út vagy 
elektronikus kommunikáció) igénybevételével járjon el. Minden olyan esetben, amikor erre a rendelkezésre álló 
technikai lehetőségek és folyamatok adottak, az Egyesület elektronikus kommunikáció útján, papírmentesen 
küldje meg részemre az információkat, tájékoztatásokat és dokumentumokat. 

 
1.2 Kijelentem és aláírásommal megerősítem, hogy ismerem és használom az internetet, rendszeres internet- 

hozzáférésem van, tisztában vagyok az e-mail, mint kommunikációs csatorna biztonsági fokozatával. 
 

1.2 Vállalom, hogy a jelen nyilatkozatban feltüntetett e-mail címem megváltozását az Egyesület felé haladéktalanul 
bejelentem a www.orhe.hu weboldalon „Nyilatkozat elektronikus értesítésre történő kapcsolattartásról szóló 
nyilatkozat” kitöltésével, elküldésével vagy a info@orhe.hu e-mail címen! 

 
1.3 Elfogadom, hogy az Egyesületet nem terheli felelősség, ha az elektronikus kommunikáció saját hibámból  vagy az én 

érdekkörömben felmerült okból kézbesíthetetlen volt, illetve elmulasztottam bejelenteni az e-mail címem 
megváltozását. 

 
NÉV:  .........................................................................................................................................................  

ÁLLANDÓ LAKCÍM / SZÉKHELY:  ..............................................................................................................  

ANYJA NEVE: ............................................................................................................................................  

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNY SZÁMA: ................................................................................................  

TÖRZSSZÁM: ............................................................................................................................................  

E-MAIL CÍM: ..............................................................................................................................................  

TELEFONSZÁM: ........................................................................................................................................  

 

Amennyiben Tagunk írásban úgy nyilatkozik a továbbiakban az Oroszlányi Horgász Egyesület 

tevékenységével kapcsolatos információkat, tájékoztatást, hírlevelet kizárólag Tagunk által 

megadott e-mail címre küldi (elektronikus kapcsolattartás). 
 

1.) Kizárólag a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően kezelünk személyes adatokat. 
2.) A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, az érintett hozzájárulása nélkül harmadik személy részére 
nem adunk ki személyes adatokat, kivéve, ha erre törvény kötelez minket. 
3.) A lehető legbiztonságosabban tároljuk az adatokat. 

 

 
  ,  év. _ hónap nap 

 
 

………………………………………………………………………… 

Nyilatkozattevő aláírása 
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