Székelyek Világszövetsége

Adatszolgáltatás
Székely igazolvány kiállításához
3. ARCKÉP!
beküldhető
e-mailben:

1. Kérelmező neve: ……………………………………………………….……………

szekelyekvilagszovet
sege@gmail.com

2. Születési hely, dátum: ……………………………………………………………..
igazolványkép 3x4 cm

4. Neme:

Férfi

Nő

5. Lakcíme: ………………………………………………………………………………………………………………………….
6. E-mail cím:……………………………………………………………. Telefonszám: …………………………………..
7. Éves tagsági díj befizetésének módja:
o Átutalással: Asociatia SZVSZ Egyesület számlájára
o Paypal segítségével: …………………………………………………………..…………………címről
o Személyesen: kelt: …………………………………………………………………………………….……
Átvevő:……………………………………………………………………………………………….…………..
o Más módon: ……………………………………………………...……………………………………………
8. Székely nemzetiségűnek tartja magát?
Igen

Nem

9. Aktív tagja szeretnék lenni a szervezetnek:
Igen

Nem

10. Szeretnék e-mail értesítést kapni a szervezet tevékenységéről:
Igen
Nem
11. Hogyan szeretné megkapni az igazolványt?
Postán

Személyesen

12. Aláírás (a rajzolt keretbe):

13. Kelt: ……………………………….

Székelyek Világszövetsége

Beleegyező nyilatkozat:

Alulírott ……………………………………………………………….. tudomásul veszem,
hogy az adatkezelő (Székelyek Világszövetsége) a most megadott személyes
adataimat a GDPR, továbbá a saját adatvédelmi szabályzatának feltételei szerint
kezelheti.
A Székelyek Világszövetségének (adatkezelő) személyes adatok kezelésére vonatkozó elvei:
A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni;
b) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk;
c) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem
egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból történő további adatkezelés;
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden észszerű intézkedést meg kell
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljék vagy kijavítsák;
e) egyes elemeit (kizárólag a név és fénykép) a tagsági viszony ellenőrizhetőségének érdekében
elérhetővé teheti a szervezethez tartozó webes felületeken, és ezek felkerülhetnek a keresőmotorok
(google, bing, stb.) szervereire;
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni
védelmet is ideértve.
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására. Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek
megfelelően történik.

Kelt:

Aláírás:
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Az igénylés benyújtásához kérem nyomtassa ki a dokumentumot és kövesse az alábbi útmutatót.

Kitöltési útmutató:
1. A Székely igazolványt kérelmező vezeték és keresztneve nyomtatott betűkkel. Kiskorú kérelmező
esetén is a kiskorú nevét kérjük beírni, akinek a nevére kérik az igazolványt kiállítani.
2. Az igazolványt kérelmező születési helye és pontos ideje.
3. Az igazolványra nyomtatandó arckép helye. Igazolványkép méretű, 3x4 aranyú jó minőségű
színes fénykép, lehetőleg fehér vagy világos háttérrel. Elektronikus beküldés esetén a fénykép
külön is beküldhető pontos név és születési dátum megjelölésével a következő címre:
szekelyekvilagszovetsege@gmail.com
4. A kérvényező nemének megjelöléséhez megfelelő mezőbe kell X jelet húzni.
5. A kérelmező pontos tartózkodási lakcíme. (akkor is ha nem ez a bejelentett lakcíme) Postai
kézbesítés esetén erre a címre fogjuk az igazolványt kiküldeni.
6. Használatban lévő e-mail cím, telefonszám szükséges, az igénylés folyamatában szükséges
kommunikáció fenntartására.
7. Az egyszeri éves tagdíj befizetése feltétele az igazolvány megszerzésének. Ennek összege
Székelyföldön 15 euró, Magyarországon 20 euró, egyéb országokból 40 euró, vagy ennek
megfelelő összeg. Az összeg elküldésének módja szerint megkérjük minden esetben tüntesse fel
a kérvényező nevét és születési dátumát.
- Átutalással székelyföldi egyesületünk bankszámla számára:
ASOCIATIA SZVSZ EGYESÜLET
Iban:RO60RNCB0156163509760001
Swift kód: RNCB RO BU
közleményben ne feledje el a kérvényező nevét és születési dátumát.
- Paypal segítségével az internet egyik legbiztonságosabb fizetési módszerét választja
költségmentesen bárhonnan a nagyvilágból. Itt egy regisztrált e-mail cím lesz a feladó, ezt kell
ide beírni a kérvényre. A befizetést adomány jogcímen kell indítványozni, címzettnek a
szervezetünk hivatalos e-mail címét kell beírni: szekelyekvilagszovetsege@gmail.com Itt is
kérjük megjegyzésben feltüntetni a kérvényező nevét és születési dátumát.
- Személyes átadásnál az átadás pontos helyszínét és dátumát kérjük beírni, valamit az
átvevő személy nevét és felhatalmazását/ kártyaszámát.
- Más módon történő fizetés esetén az teljesítés körülményeit és módját kérjük kifejteni.
8. A székely nemzetiséget a 2011 es népszámlálások alkalmával is a magyar nemzetiségen belül
mutatták ki Székelyföldön, tehát ha székelynek tartja magát, azzal nem zárja ki a magyar
nemzethez való tartozását. Minden székely egyben magyar is, de nem minden magyar székely!
9. A Székelyek Világszövetsége aktív tagsága részt vehet a szervezet munkájában. Tevékenységeink
szervezésében, lebonyolításában aktívan részt vehet, javaslatokat kezdeményezhet, javaslatok
megítélésében szavazati joggal rendelkezhet. Tagsági jogviszonya teljeskörű.
10. Szervezetünknek van egy értesítési levelezőlistája. Igen választása esetén e-mail címe bekerül a
címlistánkba, és havonta néhány alkalommal értesítést küldünk tevékenységünkről,
rendezvényeinkről, pályázatainkról és egyéb lehetőségeinkről.
11. Jelölje be, hogyan szeretné átvenni az igazolványt.
12. Aláírását kérjük a rajzolt keretben rögzíteni. Ez az aláírás fog rákerülni személyes kártyájára.
Lehetősége van akár latin betűsen akár rovás betűkkel, vagy akár rovás monogrammal aláírni. A
továbbiakban a szervezethez kapcsolódó minden dokumentumon vagy iraton ez lesz az
elfogadott aláírása.
13. Az adatszolgáltatási lap kitöltésének helye és ideje.
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Fontos!!! Az adatkezelésre vonatkozó beleegyezési nyilatkozat kitöltése kötelező. E
nyilatkozat nélkül a hatályos törvények értelmében nem áll módunkban sem regisztrálni, sem
kezelni az ön által megadott személyes adatokat. Adatvédelmi szabályzatunk kizárja a
visszaélés lehetőségét.
Az adatszolgáltatási lapot kitöltve elküldheti nekünk:
-postai úton a következő címre:
Székelyudvarhely, Orbán Balázs utca 76. Hargita megye, Románia. cod: 535600
- e-mailben beszkennelve külön a fényképet színes jó minőségben, és a teljes
dokumentumot dokumentum minőségben a következő címre:
szekelyekvilagszovetsege@gmail.com
Az igazolvány igénylésének alapfeltétele az adatszolgáltató lap kitöltése, fénykép, aláírás
megléte és a beleegyező nyilatkozat elfogadása. Ezek nélkül nem áll módunkban kiállítani saját
névre szóló igazolványát!
Az igazolvány korlátlan ideig érvényes, viszont az általa elérhető kedvezmények és
szolgáltatások igénybevételhez szükséges a tagsági viszony fenntartása. A tagsági viszony
érvényessége a kártya kiállítási dátumától számított 1 év, mely határidő korlátlanul
meghosszabbítható. Igazolványának elfogadó helye folyamatosan változik és bővül. Elfogadó
helyekkel kapcsolatosan javaslatokat is elfogadunk a szervezet e-mail címére. Aktuális
elfogadóhelyek és szolgáltatásokról bővebben a szervezet honlapján
www.szekelyekvilagszovetsege.com tájékozódhat.
Bármilyen felmerülő kérdés vagy probléma esetén kérjük írjon nekünk az
szekelyekvilagszovetsege@gmail.com e-mail címre.
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