NYILATKOZAT

mint a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara (székhely és levelezési cím: 1112
Budapest, Budaörsi út 141-145., telefonszám: 06-30/921-1560, e-mail cím: novkamara@t-online.hu)
(a továbbiakban: MNMNK) tagja az alábbiakról nyilatkozom:
1. tagságom az MNMNK –nál .............................................................................. napjától áll fenn;
2. tagfelvételemet az MNMNK-nál a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról
szóló 2000. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: MNMNK törvény) 16.§ (1) bekezdésében
foglaltakra hivatkozással kérelmeztem;
3. MNMNK-nál tagságomat jelenleg is az MNMNK törvény 16.§ (1) bekezdésében előírtakra
tekintettel tartom fenn, figyelemmel arra, hogy Magyarország területén növényvédelmi
diplomához kötött tevékenységet folytatok;
4. az általam folytatott növényvédelmi diplomához kötött tevékenységet az önálló vállalkozók
tevékenységi jegyzékében hivatalosan a „Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási
szakmai tervezés, szakértés” megnevezéssel, ÖVTJ 749005 tevékenységkóddal (a
továbbiakban: ÖVTJ 749005 tevékenység) megjelölt tevékenységként vetettem
nyilvántartásba;
5. növényvédelmi diplomához kötött tevékenységet ....................................... napjától folytatok;
6. az ÖVTJ 749005 tevékenység keretében kizárólag a növényvédelmi diplomához kötött
tevékenységet folytatom, azon kívül az ÖVTJ 749005 tevékenység keretében egyéb,
mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási szakmai tervezés, szakértést nem végzek.
A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy jelen nyilatkozatban megadott, az MNMNK
tagságommal nem érintett adatokat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
(székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., telefonszám: +36-80/900-365, e-mail cím:
ugyfelszolgalat@nak.hu) (a továbbiakban: NAK) kezelhesse.
A jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatban megadott valamennyi adat
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény (a
továbbiakban: NAK tv.) 5.§ (9) bekezdés b) pontja szerinti, személyemnek az esetleges NAK tagság alóli
mentesülés megállapíthatósága érdekében szükséges.
Tudomásul vettem, hogy jelen nyilatkozattal megadott hozzájárulásom visszavonása esetén a NAK az
azonosításra alkalmas bejelentésem alapján törli jelen nyilatkozattal megadott személyes adataimat.
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Tudomással bírok arról, hogy jelen nyilatkozatban megadott személyes adataim hiányában a NAK nem
tudja megállapítani a NAK tagság alóli esetleges mentesülés feltételeit, amely a NAK felé tagdíjfizetési
és egyéb NAK tv.-ben, NAK Alapszabályban foglalt kötelezettséget és jogokat keletkeztethet.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a NAK jelen nyilatkozatban foglalt adatok alapján megállapítja
NAK tagság alóli mentesülésemet, jelen nyilatkozatban foglalt adatokat a NAK jogos érdeke alapján az
igényérvényesítésre nyitva álló általános elévülési ideig jogosult tovább kezelni, a NAK tagság alóli
mentesülés adott időállapotra vonatkozó igazolása céljából.
Tudomásul veszem, hogy azonosításra alkalmas módon jogomban áll kérelmezni a NAK-tól, mint önálló
adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését,
kezelésének korlátozását, jogom van az adathordozhatósághoz, tiltakozni adataim kezelése ellen.
Tudomásul vettem, hogy a személyes adataim vonatkozásában jogom van panasszal fordulni a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve keresetet benyújtani bírósághoz.
Tudomásul veszem, hogy jogaimmal kapcsolatban bővebb információt a NAK
https://www.nak.hu/kamara/adatvedelem weboldalán (a továbbiakban: Weboldal) közzétett NAK-SZ14 számú adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban találok, amelyet jelen hozzájáruló nyilatkozat
aláírását megelőzően megismertem és elfogadtam. Tudomásul veszem, hogy a NAK mindenkori
adatvédelmi tisztviselője elérhetősége szintén a Weboldalon van közzétéve.
Vállalom, hogy amennyiben változás áll be a jelen nyilatkozatban megadott adatokban, ezt
haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül bejelentem NAK részére.

Kelt: ....................................................................................

..................................................................

Az MNMNK rendelkezésére álló információk alapján az MNMNK igazolja, hogy jelen nyilatkozat 1.-3.
pontjaiban foglaltak valós tartalmúak.
Kelt: ....................................................................................

Aláírás: .................................................................................................
Aláíró neve nyomtatott betűvel: .................................................................................................
P.H.
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