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Tisztelt Szülők, Kedves Cserkészek! 
 
Megkezdtünk egy újabb cserkészévet, immár a két új őrsünk foglalkozásai is elindultak. Az 
alábbiakban következzen néhány, az évre előre tekintő praktikus információ: 
 

 Évkezdő vezetőségi ülésünkön Hartmann Zoltán átadta a csapatparancsnokságot nekem 
(Szegedi Domonkos), a továbbiakban nyugodtan keressenek csapatügyekben a fejlécben 
található elérhetőségeken. Ezúton is, ezen a fórumon is szeretnénk megköszönni Zolinak 
sokéves áldozatos munkáját, mely meghatározó volt a csapat életében. Zoli továbbra is 
segít számos háttérfeladatban a csapatvezetőségnek. 
 

 Frissen toborzott két új őrsünket Eckert Klára és Juhász Erzsébet (lány őrs), valamint 
Márton István és Hollósi Hanna (fiú őrs) őrsvezetőink vezetik. Isten hozta új tagjainkat a  
csapatban! Kérjük az új szülőket, hogy elérhetőségüket mihamarabb adják meg az 
őrsvezetőknek. Ehhez kérjük a mellékelt jelentkezési lapot is kitölteni, és az őrsvezetőknek 
leadni. Elég az első oldalt nyomtatni és azt kitölteni, a második oldal csak tájékoztatás. 
 

 Várjuk csapatunk minden tagját az idei évi október 23-ai városi ünnepségre egyenruhában 
(akinek van), hogy csapatszintű jelenlétünkkel is tudjuk emelni az megemlékezés fényét. Az 
ünnepség koncerttel kezdődik 10:30-kor, az ezen való részvétel fakultatív. A cserkészekkel 
11:15-kor gyülekezünk a Szent István téren a Művelődési ház sarkánál, hogy a 11:30-kor 
kezdődő műsoron már részt vehessünk. 
 

 Nagyrajunk (SÓR) őszi portyája november 2-4-ig lesz. Kisrajunk őszi portyája pedig két 
héttel később, a november 16-18-ai hétvégén. További információval a rajparancsnokok 
fognak jelentkezni. 

 
 Csapatkarácsonyunkat dec. 22-én tartjuk este a Placc Ifjúsági Közösségi térben. 

 
 Az éves tagdíjakat szívesen fogadjuk már, melynek összege 2500 Ft. A tagdíjat fizethetik 

őrsvezetőinknek őrsi foglalkozások elején, illetve a később erre kijelölt alkalmakon. 
 
 
A közreműködést előre is köszönjük! 
 

Szekszárd, 2018.10.07. 

Jó munkát! 

 Szegedi Domonkos csst. 

 csapatparancsnok 

 



MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG JELENTKEZÉSI LAP

Szervezeti adatok

kerület száma*: csapat száma*:

Jelentkezõ adatai

elõtag (pl.: dr.): név*:

születési név*:

születési ideje*: születési helye*:

édesanyja születési neve*:

Kapcsolat

lakcím (település)*: (irsz.)*:

(utca/házszám)*: (ország)*:

drótposta: telefonszám:

mobilszám: flotta:

édesapja neve:

telefonszáma: mobil: drótposta:

édesanyja neve:

telefonszáma: mobil: drótposta:

Iratok, igazolványok

személyi ig.sz.: TAJ-szám: útlevélszám:

diákig.sz.: adóazonosító jel:

Cserkész-adatok

Kcs-ígéret dátuma: Cserkészfogadalom dátuma:

Cserkészigazolvány száma:

Nyilatkozat

A Magyar Cserkészszövetség adatkezelési szabályzatát ismerem, az adataim nyilvántartásához, hozzájá-

rulok. A fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Adatváltozásról vezetõmet tájékoztatom .

Dátum:

jelölt/cserkész szülõ**

* Kötelezõen kitöltendõ adat
** Csak 18 év alatti jelölt/cserkész esetén
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Öntapadó jegyzet
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Adatkezelési szabályzat

A Magyar Cserkészszövetség ( a továbbiakban: MCSSZ, Szövetség) tagjai adatait elektronikusan kezeli,

amire a hatályos alapszabály, szervezeti és mûködési szabályzat, valamint a 226/2003. Kormányrendelet

vonatkozik.

A vonatkozó kormányrendelet értelmében a személyes adatok kezelésének, a személyes adatok kezeléséhez

alkalmazott eszközök megválasztásának és üzemeltetésének, valamint az adattovábbításnak és az azzal összefüggõ

nyilvántartás vezetésének részletes szabályairól a szolgáltatónak adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot kell

készítenie.

A személyes adatok tárolásának idõtartama és módja:

Az adatokat a Szövetség az alapszabálya szerinti tagság iránti kéréstõl (a jelentkezés a csapatparancsnokánál

leadott, alapadatokat tartalmazó jelentkezési lap) addig az idõpontig tartja nyilván, amíg a tag írásban nem jelzi (az

erre szolgáló nyomtatványon, vagy más egyértelmû, e célból tett írásbeli nyilatkozattal), hogy a továbbiakban nem

kíván az MCSSZ tagja lenni, illetve ha szövetségi tagsága megszûnik. Az adatok többszörös jelszóval védett adat-

bázisban, több szintû hozzáféréssel érhetõk el.

A személyes adatok továbbításának esetei:

A személyes adatokat soha és semmilyen formában nem továbbítja harmadik fél felé, azokat csak

Szövetségen belüli szervezeti, mozgalmi illetve nevelési céllal, valamint statisztika készítéséhez használja fel. Ez alól

kivételt képez az erre törvényben felhatalmazott hatóságok felé történõ adatszolgáltatás.

A személyes adatok kezelésének jogcíme:

A nyilvántartott személy a csapatba történõ belépése elõtt papíralapú adatközlõ lapon aláírással ellátva nyi-

latkozik alapvetõ adatairól (különösen szülõk neve, elérhetõsége, gyermek adatai, elérhetõsége), valamint hoz-

zájárul az ezen felüli, Szövetséghez kötõdõ adatok nyilvántartásához (különösen a tag tisztségei, megbízatásai,

képesítései, tagság formája). Az adatok egy részét a jelentkezõ az elektronikus tagnyilvántartó rendszerben saját

maga is képes a Szövetségnek megadni, illetve az elektronikus rendszeren keresztül azokat módosítani.

A személyes adatok kezelésének célja a tagnyilvántartás, programszervezés és információáramlás megkön-

nyítése, elektronikus ügyintézés lehetõvé tétele, statisztikák készítése és az MCSSZ alapszabály szerinti mûködése.

A Magyar Cserkészszövetség belsõ adatvédelmi felelõse:

A Magyar Cserkészszövetség belsõ adatvédelmi felelõse az MCSSZ mindenkori országos ügyvezetõ elnöke,

aki ezt a feladatát delegálhatja (írásbeli meghatalmazással) az MCSSZ bármely rendes tagjára vagy alkalmazottjára

az MCSSZ alapszabálya és a hatályos szervezeti és mûködési szabályzat rendelkezéseinek betartásával.

A szolgáltatás biztonsága érdekében az MCSSZ a tõle elvárható gondossággal mindent megtesz. Ezért elõír-

ja, hogy a fenti adatkezelési elveket az adatbázishoz hozzáférõk is kötelesek elfogadni. Amennyiben arról értesül,

hogy a kezelt adatok harmadik illetéktelen fél kezébe jutottak vagy juthatnak a Szövetség azonnal intézkedik a

jogsértõ állapot megszüntetése iránt, és az adatokat jogtalanul használó ellen polgári és szükség esetén büntetõ

peres eljárást kezdeményez a hatályos magyar törvények alapján.

Az itt meg nem határozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, valamint a MCSSZ

alapszabálya és szervezeti és mûködési szabályzata az irányadó.

Helytelen vagy hibásan megadott adatokból adódó problémákért Szövetségünk nem vállal felelõsséget.


