SPORTVADÁSZ ADATEGYEZTETÉSI LAP
Vadász alapadatok
Titulus _______________________
Vezetéknév ______________________________Keresztnév __________________________________
Születési név* ______________________________
Születési hely ________________________
Születési idő ________________
Anyja neve* ______________________________
Neme* ___________________________
Állampolgársága ________________________
Okmány típusa* ___________________________
Okmány azonosító* _______________________
Vadászjegy száma__________________
Lakóhely (lakcímkártyával megegyezően)
Ország ____________________________
Irányítószám __________________Város/község ________________________________
Közterület neve ___________________________
Jellege (út, utca, stb.) _________________________
Házszám _____________
Épület _________________Lépcsőház ____________________Emelet ________________________
Ajtó _________________
Vadászati tevékenységgel és kapcsolattartással kapcsolatos adatok
Orvosi alkalmasság lejárata* __________________________ Email* ___________________________________________
Fegyvertartási engedély száma______________________________
Telefonszám* (+36) ________________________________
Vadásztársaság tag*

o igen

o nem

Vadásztársaság tagság típusa*

o területes o bérkilövő

Mely vadásztársaság(ok)nak tagja* _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
o igen
Értesítési cím*
Lakóhellyel megegyezik
Lakóhellyel nem egyezik meg: *
Ország* ____________________________
Irányítószám* __________________
Város/község* _______________________________
Közterület neve* ___________________________
Jellege (út, utca, stb.)*_________________________
Házszám* ____________
Épület* _________________
Lépcsőház* ____________________
Emelet* ________________________
Ajtó* ________________
o igen
Számlázási cím*
Lakóhellyel megegyezik
Lakóhellyel nem egyezik meg: *
Cégnév* ___________________________________________________
Adószám* ___________________________________
Ország* ____________________________
Irányítószám* __________________
Város/község* _______________________________
Közterület neve* ___________________________
Jellege (út, utca, stb.)*_________________________
Házszám* ____________
Épület* _________________
Lépcsőház* ____________________
Emelet* ________________________
Ajtó* ________________
Nyilatkozatok
Tudomásul veszem, hogy az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. XLVI. törvény alapján a Vadászkamara a *
szimbólummal meg nem jelölt adataimat a jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles nyilvántartásba venni és kezelni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok a hatósági nyilvántartásokkal azonos
módon szerepelnek, illetve a valóságnak megfelelnek.
Kijelentem, hogy a * szimbólummal megjelölt adataimat önkéntesen annak érdekében adtam meg, hogy a
Vadászkamara a működésével és a vadásztársadalom híreivel összefüggésben tájékoztatást küldhessen
részemre, valamint kiküldhesse megadott lakcímemre az új vadászjegyet, továbbá kifejezetten hozzájárulok
ahhoz, hogy az önkéntesen megadott adataimat a Vadászkamara a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) európai parlamenti és tanácsi
2016/679 rendelet (GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény alapján nyilvántartásba vegye és kezelje.

o igen

Kelt _______________________________
Dátum _____________________
aláírás
* szimbólummal megjelölt adatok az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. XLVI. törvényben nem nevesítettek

