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Alulírott
Név, (rendfokozat): …………………………………………………………………………….
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………..
Anyja neve: …………………………………………………………………………………….
Foglalkoztató szerv: ……………………………………………………………………………
Szolgálatteljesítési hely: ……………………………………………………………………….
a Magyar Rendvédelmi Kar (székhely: 1145 Budapest XIV., Róna u. 124.; nyilvántartási
szám: 01-03-0000030; képviselő: Dobson Tibor tű. dandártábornok, elnök) – a továbbiakban
MRK – tagjaként a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény [Hszt.] 302. § (3) bekezdése alapján kérem, hogy
az MRK Iroda az MRK tagjai számára nyújtott kedvezményes szolgáltatások igénybevételi
lehetőségének biztosítása céljából az MRK-tagság fennállásáról részemre szíveskedjen
igazolást kiállítani.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az MRK Iroda a fenti igazolás kiadása érdekében – szolgálati
viszonyom/rendvédelmi

igazgatási

szolgálati

jogviszonyom

fennállása

tényének

ellenőrzése céljából – megkeresse az engem foglalkoztató rendvédelmi szervet, amely a Hszt.
304. § (1) bekezdése alapján az MRK részére átadja az alábbi személyes adataimat:
a) a tag neve, születési helye, ideje, anyja születési neve,
b) a foglalkoztatási jogviszony jellegének megjelölése, a hivatásos állomány esetében a
tag rendfokozata,
c) a foglalkoztató szerv megnevezése, valamint a szolgálatteljesítési hely.
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Nyilatkozom, hogy teljes körűen megismertem és elolvastam az MRK tagokra vonatkozó
Adatkezelési Tájékoztatót, az abban foglalt rendelkezéseket elfogadom, és önkéntesen
hozzájárulok, ahhoz, hogy az MRK, mint Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatóban
meghatározott, illetve a jelen kérelem előterjesztése során általam megadott személyes
adataimat az Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési cél (MRK tagság
fennállásáról szóló igazolás kiállítása) érdekében kezelje az Európai Parlament és a Tanács
2016/679/EU Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a
Hszt. és az MRK Adatkezelési Tájékoztatója rendelkezéseinek megfelelően.

Kelt: ……………………………, ……………. év, ……………………. hónap, ….…. nap.

……………………………………………………
aláírás

Tanú 1.

Tanú 2.

Név: ………………………..…………..…..

Név.:………….………..……………….…

Lakcím:………….…………………………

Lakcím: ..…….…………..……………….

Aláírás: ……………………………………..

Aláírás: …….…………..…………………
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