Szolgáltatás megszűntetéséről szóló nyilatkozat
Alulírott ...................................................................... a .......................................................................... gyermek/ek
hozzátartozója kijelentem, hogy a továbbiakban nem szeretném igénybe venni az Új-Hullám Sport Egyesület
szolgáltatásait. Egyúttal kérem, hogy a sportegyesület által tárolt személyes adataimat töröljék, illetve a korábban
megadott elérhetőségeimen a jövőben ne keressenek! A szolgáltatás megszűntetésével lemondok minden a
gyermekemet érintő kapcsolattartásról és szolgáltatásról.
Amennyiben a beiratkozáskor befizetett gyermekenkénti 5.000 Ft regisztrációs díjat szeretné visszaigényelni,
kérjük, adja meg bankszámlaszámát:
Figyelem! Csak abban az esetben áll módunkban átutalni a regisztrációs díjat, ha minden korábbi szolgáltatás díja
rendezve lett, illetve a regisztrációs díj korábban nem került visszautalásra, vagy nem lett beszámítva tanfolyamba,
vagy nyári programokra! Amennyiben a szolgáltatás megszűntetésekor nem igényli vissza a regisztrációs díjat, úgy
az elvész és a későbbiekben már nem igényelhető vissza.
Az Új-Hullám Sport Egyesület a nyilatkozat keltezését számítva 5 munkanapon belül törli a teljes rendszeréből a
nyilatkozó adatait. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben egy másik hozzátartozó is megadta az adatait, úgy neki is
ki kell tölteni egy szolgáltatás megszűntetéséről szóló nyilatkozatot.
A szolgáltatás megszűnése mindaddig érvényben marad, amíg az Új-Hullám Sport Egyesület egyik szolgáltatására
újra nem regisztrálnak. Az újbóli regisztrációt követően az igénylő ismét elfogadja a sportegyesület általános és
adatvédelmi tájékoztatóját! Kijelentem, hogy a feltételeket megértettem és aláírásommal hitelesítem!

Kelt: Dorog, ...................................
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