
REGISZTRÁCIÓS ADATLAP ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT AZ ETO FC BÉRLET ÉS KLUBKÁRTYA KIVÁLTÁSÁHOZ 
 

Kérjük, hogy a jelen nyilatkozatot pontosan, olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki! 
 
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy részt kívánok venni a ETO Futball Kft. Klubkártya- és bérlet értékesítő 
programjában, az ehhez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátom és a ETO Futball Kft. adatkezelési tájékoztatóját és az 
adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit elfogadom. 

 
Személyes adatok 

Teljes név*: 

 
Születési hely*: 
 
Születési idő*: 
 
Édesanyja neve: 

 
E‐mail cím: 
 
Telefonszám: 
 
Levelezési cím:  

 

☐ E‐mail címemmel feliratkozok a ETO Futball Kft. hírlevelére 

☐ Hozzájárulok, hogy a ETO Futball Kft. a megadott adataimat marketing célokra felhasználja 
*A megjelölt mezők kitöltése a sportról szóló 2004. évi I. törvény 72/B. § (2) bekezdés alapján kötelező. 

 
 
Adatvédelmi Nyilatkozat 

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat aláírásával a résztvevő hozzájárulását adja fenti adatainak, valamint képmásának (együttesen 
a továbbiakban: Adatok) a ETO Futball Kft. Klubkártya- és bérlet adatbázisában – a www.eto.hu holnapon, valamint a 
www.eto.hu/kulbkartya honlapon található Adatvédelmi Tájékoztató és Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek 
megfelelően – történő felhasználásához. A ETO Futball Kft. az Adatokat a Klubkártya kiállítása, a Klubkártya‐rendszer 
működtetése céljából gyűjti, rendszerezi, és használja fel, az adatvédelemről szóló mindenkor hatályos jogszabályok betartása 
mellett. Az Adatokat kizárólag a fenti célokra és kizárólag a ETO Futball Kft használhatja fel. Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy 
jelen adatszolgáltatás önkéntes, jogában áll adatainak a megjelölt célra, vagy annak egy részére történő kezelésének a 
megszüntetését kérni azzal, hogy az Adatok hiányában a ETO Futball Kft. Klubkártyát, vagy bérletet visszavonni jogosult. 
Tájékoztatjuk, hogy az Adatok kezeléséről a ETO Futball Kft.‐től (adatvedelem@eto.hu) mindenkor tájékoztatás kérhető, az 
adatkezelés ellen tiltakozhat, továbbá kérheti azok helyesbítését, illetve törlését. 
 
Dátum: 

 

Igénylő aláírása 

 

 
Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 
bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2: 12 § (1) bekezdése alapján a 16. életévét be nem töltött 
igénylő esetében az Adatvédelmi Nyilatkozat csak a törvényes képviselő jóváhagyásával fogadható el! 
Törvényes képviselő hozzájárulása 16 évesnél fiatalabb személyek részvétele esetén: 
 
Törvényes képviselő neve: 
 
Törvényes képviselő lakcíme: 
 
Törvényes képviselő aláírása 

http://www.eto.hu/
http://www.eto.hu/kulbkartya
mailto:adatvedelem@eto.hu

