
Svaz Maďarů žijících v českých zemích – Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, z. s. 

 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT 
PŘIHLÁŠKA 

 
Alulírott, ezúton kérem felvételemet a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége rendes tagjainak sorába. 
Aláírásommal igazolom, hogy egyetértek az egyesület küldetésével, céljaival, és elfogadom annak alapszábályát. 
 

Podepsaný/á, touto cestou žádám o přijetí za řádného člena Svazu Maďarů žijících v českých zemích. Svým podpisem 
stvrzuji, že souhlasím s posláním a cíli spolku a jeho stanovami. 
 
 
Kérjük, jelölje be, melyik helyi egyesület tagja kíván lenni (a helyi egyesület tagja egyúttal az országos egyesület tagja is; egy 
természetes személy csak egy helyi egyesület tagja lehet). 
 

Prosíme, vyznačte, v kterém pobočném spolku chcete být veden/a jako řádný člen (člen pobočného spolku je zároveň členem 
hlavního spolku; jedna fyzická osoba může být členem pouze jednoho pobočného spolku). 

 

 Praha  Brno  Ostrava  Lovosice  Plzeň  Teplice  Karlovy Vary 

 
 
Vezeték- és utónév 
Příjmení a jméno 

 

Születési dátum 
Datum narození 

 

Lakcím 
Adresa 

 

 
 

 

E-mail cím 
E-mailová adresa 

 

Telefonszám 
Telefon 

 

Megjegyzés 
Poznámka 

 

 
Adatkezelési beleegyezés 
Beleegyezésemet adom a Svaz Maďarů – CSMMSZ, z. s., K Botiči 2, 101 Praha, 00196797 azonosító számú egyesületnek és helyi 
egyesületeinek, hogy a belépési nyilatkozatban feltüntetett személyes adataimat feldolgozza és felhasználja az egyesület 
tagnyilvántartásának vezetéséhez, valamint az egyesület tevékenységéhez kapcsolódó információk közvetítéséhez, mégpedig 
rendes tagságom teljes idejére szólóan. Tudomásul veszem, hogy az egyesület tagnyilvántartása nem nyilvános, az adatok 
kezelése az egyesület alapszabálya és a GDPR általános irányelveinek rendelkezései értelmében történik. Kijelentem, hogy 
felvilágosítást kaptam arról, hogy belegegyezésemet írásban (e-mailben vagy postai úton levélben) bármikor visszavonhatom.  
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Souhlasím se shromažďováním a zpracováním mých osobních údajů uvedených na přihlášce za účelem evidence členů, jejich 
kontaktování a informování o aktivitách spolku Svaz Maďarů – CSMMSZ, z. s., K Botiči 2, 101 00 Praha, IČ 00196797 a jeho 
pobočných spolků, a to po celou dobu trvání mého členství. Beru na vědomí, že údaje vedené v  členské evidenci nejsou veřejné a 
jejich zpracování se provádí v souladu s ustanoveními stanov spolku a obecnými ustanoveními GDPR. Prohlašuji, že jsem byl/a 
seznámen/a s tím, že svůj souhlas můžu kdykoliv písemně odvolat (e-mailem nebo poštou). 

 
A tagsági jogviszony az írásbeli belépési nyilatkozat kézbesítését követően a tagfelvétel napjával jön létre, és az 
egyesület küldöttközgyűlése által meghatározott éves tagdíj befizetésével válik érvényessé. 
 

Členství ve spolku vzniká na základě podání písemné přihlášky dnem přijetí za člena a s platností od zaplacení 
členského příspěvku ve výši schválené valným shromážděním delegátů spolku. 
 
 
Kelt / V  Dátum / Datum:  Aláírás / Podpis:   

 


