Általános szülői tájékoztató
A 604. számú Szent Mór cserkészcsapat 1989-ben alakult a pécsi Székesegyház köré
szerveződve. Cserkészetünk célja, hogy a lélek, a szellem és test hármasát egységben kezelve
neveljük a ránk bízottakat és önmagunkat. Legfontosabb értékünk a hit és a vallásgyakorlás.
A cserkészmódszer alapja, hogy az elméleti és gyakorlati tudást játékokon, élményeken keresztül adja át. Eközben hazaszeretetre, kitartásra, társaink megbecsülésére, önzetlenségre
tanít. Fontosnak érezzük, hogy a gyerekek szabadidejüket jó közösségben, tartalmasan töltsék
el, ezért tanév közben heti rendszerességgel őrsi foglalkozásokat és számos hétvégi programot, portyát szervezünk, nyáron pedig kis- és nagycserkész tábort rendezünk.
A csapat pénzügyi támogatására a Szent Mór Cserkész Alapítvány hivatott, amely 2008ban megkapta a közhasznú minősítést. Az alapítvány pénzét (adó 1%, adományok, pályázatok) a programok költségeinek - kiemelten a több gyermekes családoknál - mérséklésére, a
csapatotthon karbantartására, illetve tábori eszközökre (sátrak, szerszámok, edények) fordítjuk. Csapatunk éves tagdíja 3000 Ft. Ezen felül az egységes megjelenéshez szükséges cserkészinget kell minden cserkészünknek beszereznie, amiben a csapat segít, szükség esetén támogat is.
Érdemes ellátogatni a csapat honlapjára (www.604.cserkesz.hu), mely naprakész információkat, képeket tartalmaz a programokról és a toborzó fül alatt további tudnivalókat a cserkészetről. Javasoljuk, hogy iratkozzon fel csapatunk szülői levelező listájára, így e-mailben is
tájékoztatni tudjuk a különböző programok részleteiről. Ezt és a kitöltött jelentkezési lapot
kérem, juttassák el az őrsvezetőhöz, így tudjuk gyermekét hivatalosan is felvenni tagjaink
közé.
Tisztelettel:
Andrásfalvy Csenge
csapatparancsnok
Csapatparancsnok: Andrásfalvy Csenge st.

mobil: 30/563-1913

email: csenge.andrasfalvy@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szülői levelező lista
Szeretnék/szeretnénk feliratkozni a csapat szülői levelező listájára:
Név: ……………………………………………………………….
E-mail cím: ………………………………………………………..



Név: ………………………………………………………………
E-mail cím: ……………………………………………………….
……………………………………
dátum

………………………………………
szülő aláírása

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:

mobil:

drótposta:

édesanyja neve:
telefonszáma:
Iratok, igazolványok
személyi ig.sz.:
diákig.sz.:

TAJ-szám:

útlevélszám:

adóazonosító jel:

Cserkész-adatok
Kcs-ígéret dátuma:

Cserkészfogadalom dátuma:

Cserkészigazolvány száma:
Nyilatkozat
A Magyar Cserkészszövetség adatkezelési szabályzatát ismerem, az adataim nyilvántartásához, hozzájárulok. A fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Adatváltozásról vezetõmet tájékoztatom .
Dátum:

jelölt/cserkész

* Kötelezõen kitöltendõ adat
** Csak 18 év alatti jelölt/cserkész esetén

szülõ**

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 adatbázisban, 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 nyilatkozik alapvetõ adatairól (különösen szülõk neve, elérhetõsége, gyermek adatai, elérhetõsége), valamint hozzájárul 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 megkönnyítése, 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 elõírja, 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.

