RICHIESTA DI ADESIONE/Jelentkez
Jelentkezési lap
“Rendes” tagsági kártya igénylés -

Card
Per una corretta iscrizione, dovranno essere compilati OBBLIGATORIAMENTE tutti i campi del modulo.
A helyes regisztrációhoz
regisztr
az űrlap összes mezőjét ki kell tölteni.

Nome della/Klubb neve:

SCUDERIA FERRARI CLUB BUDAPEST - HUNGARY

Cognome/Vezetéknév

Nome/Név
Data di nascita
Szül. idő

Luogo di nascita
Szül. hely

/ 19

/

Provincia
Megye
Stato civile
Családi áll.

Codice Fiscale del Tesserato
Adószám
Via e numero civico
Utca, ház szám

Provincia
Megye

Città
Város
CAP
IRSZ

Nazione
Ország

e-mail
Telefono
Telefonszám

RICHIESTA DI TESSERE FAMILY/JUNIOR - FAMILY/JUNIOR KÁRTYA
RTYA IGÉNYLÉS
IG
Cognome/Vez. név
Nome/Név
Data di nascita
Szül. dátum

/

Luogo di nascita
Szül. hely

/

Provincia
Megye
Family (F)
Junior (J)

Codice Fiscale del Tesserato
Társ igénylő adószáma
Via e numero civico
Utca, házszám

Provincia
Megye

Città
Város
CAP
IRSZ

Nazione
Ország

e-mail
Telefono
Telefonszám
1/2

RICHIESTA DI ADESIONE/Jelentkez
Jelentkezési lap
“Rendes” tagsági kártya igénylés /

Data/Kelt

Card

/20

RICEVUTA/Nyugta száma:

Ricevuto da/Feladó:
Cognome
Vezeték név:

Nome
Név

Valuta
Pénznem

Ft
(euro/euro)

Firma/Aláírás x

(sterlina/forint)

$

:

(dollaro/dollar)

importo in lettere/összeg
lettere/

TOTALE
TOTALE/Összesen

,

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMÁCIÓK
K A SZEMÉLYES
SZEM
ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL ÉS VÉDELM
DELMÉRŐL
(D.Lgs n. 196/2003) / (Italian Legislative Decree n° 196/2003)

Mediante la compilazione della presente “Scheda Adesione” Lei si iscrive all’Associazione
all’Associazio “Scuderia Ferrari
Club” territoriale (il “Club”), che è socio della Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l., e beneficiare dei servizi e delle
prerogative derivanti da tale iscrizione.
La preghiamo di voler prendere visione della seguente informativa che illustra modalità e finalità del
trattamento dei Suoi dati personali da parte del Club e della Società.

A jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával a „Scuderia Ferrari Club” (Budapest)
(
tagja lesz, amely a
Scuderia Ferrari
ri Club S.c.ar.l. részvényese. Regisztrációjával az összes Társasági tagnak járó
kedvezményben, szolgáltatásban Ön is részesül.
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót, amely bemutatja személyes adatainak feldolgozásának
céljait és eszközeit.

1. Finalità del trattamento
Nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, i Suoi dati personali raccolti dal Club e, per tramite di esso,
dalla Società verranno utilizzati: (a) per la gestione della Sua iscrizione e tesseramento al Club ed alla
Società (b) per consentire la Sua iscrizione alle manifestazioni, eventi e/o a tutte le attività organizzate dal
Club e dalla Società ovvero alle attività organizzate
ate da Ferrari S.p.A. cui la Società partecipi, nonchè per
fornirLe tutti i servizi riservati agli associati al Club; (c) per rispondere e soddisfare ogni Sua richiesta e per
comunicazioni di carattere tecnico/organizzativo; (d) per l’invio di comunicazioni
comunicazion informative e personali,
di materiale pubblicitario e/o di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, Internet, telefono, E-mail,
E
MMS,
SMS dall’Italia o dall’estero da parte del Club, della Società ovvero da Ferrari S.p.A. o di entità fisiche o
giuridiche che collaborino in attività commerciali.

1. A feldolgozás célja
A titoktartási elveknek megfelelően az Ön, adatait a klub az alábbi célokra használja fel:: (a) a klub és a
tagság regisztrációjának kezelésére; (b) lehetővé teszi, hogy részt vehessen a Klub által szervezett
rendezvényeken és tevékenységeken, illetve a Ferrari SpA által szervezett rendezvények hirdetési
kezdeményezésein, amelyeken a Társaság részt vesz, és az Ön számára kifejezetten fenntartott
szolgáltatásokat nyújtja Önnek, a regisztrációss tagsága jogán;
jogán (c) regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy a
Társaság: tájékoztatástt és / vagy promóciós tájékoztatást, reklámanyagot és / vagy áruk és szolgáltatások
kínálatát küldje el Önnek, Postán, telefonon vagy e--mail-en.

2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o
tecnici.

2. Feldolgozási eszközök és módszerek
Az Ön személyes adatait papír és elektronikus utón fogják feldolgozni, informatikai eszközökkel.

3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di
informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe impedire la Sua iscrizione al Club ed alla Società ovvero
rendere impossibile la fornitura dei servizi.

3. Személyes adatok nyújtása
Személyes adatainak megadása önkéntes;; mindazonáltal, ha megtagadja az adatok megadását vagy
helytelen tájékoztatást nyújt, lehetetlenné teheti a regisztrációt, illetve, hogy a regisztrációhoz kapcsolódó
tartalmakat és szolgáltatásokat élvezhesse.

4. Comunicazione dei dati
All’interno del Club e della Società potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli organi
Associativi e Societari, nonchè i rispettivi incaricati del trattamento nell’esercizio delle loro funzioni. I
Suoi dati personali potranno essere comunicati a: Ferrari S.p.A. e società controllanti, controllate e/o
collegate; Ferrari Club operanti in altre nazioni; soggetti qualificati che forniscono alla Societaà prestazioni
o servizi strumentali alle finalità sopra indicate, quali ad esempio società che effettuino la manutenzione
degli strumenti elettronici e data base, forniti in genere e subappaltatori. I Suoi dati personali potranno
essere trasferiti all’estero anche in paesi non appartenenti all’Unione Europea, ove la il Club o la Società
perseguano i propri interessi. I Suoi dati personali non saranno diffusi.

4. Adatszolgáltatás / kommunikáció
Az Ön személyes adatait a klub és a társaság személyzete, valamint a személyes adatok adatfeldolgozói
számára érhetőek el.. Az Ön személyes adatai elérhetők a Ferrari S.p.A.-vel, mint anyavállalattal,
kapcsolatban álló vállalatokkal; olyan minősített személyeknek,
személyek
akik a fent említett célokkal, ellátással
kapcsolatban segítséget és szolgáltatásokat nyújtanak a vállalatnak, stb. Az Ön személyes adatai külföldre
továbbíthatók, a hatályos jogszabályoknak
ak megfelelően, beleértve az Európai Unióhoz
Unió
nem tartozó
országokat is. A Klub és / vagy a Társaság saját érdekeit szolgálja. Az Ön személyes adatait tovább nem
terjesztik.

5. Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D. Lgs. 196/2003 che
trascriviamo integralmente: “1. L’interessato ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma integrale. 2.
L’interessato ha diritto di ottenere: a) dell’origine dei dati personali; b) della finalità e modalità; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’incaricato ha diritto di ottenere:
nere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a)
per motivi legittimial trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della
raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fin idi invio di materiale pubblicitario o di
vendita o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciale.
6. Titolari del trattamento
Titolari del trattamento dei dati personali per i rispettivi trattamenti sono:
(i) l’Associazione “Scuderia Ferrari Club” di
con sede territoriale in
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali
trattati dal Club potrà essere effettuata scrivendo all’associazione presso la sede del Club.
(ii) la Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l. con sede in Maranello (Mo), Via Abetone Inferiore, n. 4. Qualsiasi
richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere rivolto scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica SFC@ferrari.com ovvero al numero di fax +39 0536 946.488.
7. Consenso
Letta l’informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte del Club e della Società, con
le modalità e per finalità
à sopra indicate (ed, in particolare, per quelle indicate al numero 1. lett. a, b e c), ivi
inclusa la comunicazione ai soggetti menzionati e/o il trasferimento all’estero.
Ordinario/Member Firma

x

data / /201

5. Az Ön jogai
A fenti feldolgozást illetően a 196/2003 / EK törvényerejű rendelet
rende
7. cikkében meghatározott jogokat
gyakorolhatja, amelyeket teljes egészében másoltunk: „1. Az érintett személynek joga van a rá vonatkozó
személyes adatok meglétének vagy hiányának megismerésére,
meg
még akkor is, ha az még nincs rögzítve,
érthető módon. 2. Az érintett személynek joga van a lekérni a nyilvántartott: a) a személyes adatait; b) a
feldolgozás célját és feltételeit; c) az elektronikus műszerekkel végzett feldolgozás
feldo
esetén alkalmazott
logikát; d) az adatkezelő, a feldolgozásértt felelős személy és a rendelet 5. cikke (2) bekezdésének
megfelelően kijelölt képviselő azonosító adatait;; e) azoknak a tárgyaknak vagy kategóriáknak a részeit,
amikre a személyes adatok nyilvánosságra hozhatók, vagy amik
am
tudomásukra juthatnak az ilyen
információkról, mint az állam területén kijelölt képviselő, a felelős személy vagy az adatfeldolgozók. 3. Az
érintett személynek joga van: a) az adatok frissítésére,
frissítésé módosítására vagy, ha érdekli, az integrációjára; b)
a törvény megsértésével feldolgozott információk törlése, átalakítása anonim formában vagy blokkolása,
beleértve minden olyan információt, amelynek megőrzése nem szükséges az adatgyűjtés vagy feldolgozás
céljához; c) annak igazolása, hogy az a) és b) pontban előírt műveletek ismertetése, beleértve
bele
a tartalmukat
is, azoknak a személyeknek, akiknek az információt nyilvánosságra hozták vagy terjesztették, kivéve, ha az
ilyen kommunikáció lehetetlen vagy megköveteli a védett joghoz képest túlzott mértékű eszközök
használata. (4) Az érintett személynek
ynek joga van teljes vagy részleges kifogással élni: a) jogszerű okok miatt
az őt érintő személyes adatok feldolgozása, még akkor is, ha az az adatgyűjtés céljára vonatkozik; b) az őt
érintő személyes adatok feldolgozása reklámanyagok, közvetlen értékesítés
értékesíté vagy piackutatási vagy
értékesítési kommunikáció megvalósítása céljából..
6. A feldolgozás birtokosa
(i) A feldolgozás birtokosa(i)
(i) A „Scuderia Ferrari Club”,
Club” Bármely e kérelemben található, a klub által
feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban kéréseit írásban a klub alábbi elérhetőségeire küldheti
meg:
(ii) Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l. a Maranello-ban
ban (Mo), Via Abetone Inferiore n ° 4. ;
(iii) e-mail cím: SFC@ferrari.com;
(iv) faxszám +39 0536 946.488 .
7. Hozzájárulás
A tájékoztató elolvasása után hozzájárulok a személyes adataim feldolgozására
feldolgozásá
a fentiekben leírt
feltételeknek megfelelően (nevezetesen az 1., a), b), c) pontokban feltüntetettek tekintetében), továbbá
hozzájárulok, hogy a megadott elérhetőségeimre, a fent leírtak alapján a Társaság számomra hírlevelet,
promóciós anyagokat és reklámokat küldjön.
Ordinario/Member

Aláírás

x

dát.____/___ /201

Family/junior (1)

Firma* x

data

/

/201

Family/junior card n°1 Aláírás* x

dát.

/

/201

Family/junior (2)

Firma* x

data

/

/201

Family/junior card n°2 Aláírás* x

dát.

/

/201

Family/junior (3)

Firma* x

data / /201

Family/junior card n°3 Aláírás* x

dát ___/___ /201

*(dell’adulto esercente la potestà genitoriale)

*(kiakorúaknál, szülő gondviselő aláírása)

Letta l’informativa, acconsento anche al trattamento dei miei dati personali da parte del Club e della
Società con le modalità sopra indicate per l’invio di comunicazioni informative e promozionali, di materiale
pubblicitario e/o di offerte di beni e servizi a mezzo posta, internet, telefono, e-mail,
e
MMS, SMS dall’Italia
o dall’estero da parte di Scuderia
uderia Ferrari Club ovvero di Ferrari S.p.A. o di entità fisiche o giuridiche che
collaborino in attività commerciali.

A jelen tájékoztató elolvasása után egyetértek abban, hogy személyes adataimat a fentiekben meghatározott
feltételeknek megfelelően feldolgozzák az információs és promóciós közlemények, reklámanyagok és / vagy
áruk vagy szolgáltatások
k ajánlaton keresztüli küldésére, internet, telefon, e-mail,
e
Olaszországból vagy
külföldről a klub, a társaság és / vagy a Ferrari SpA, vagy bármely természetes vagy jogi személy, aki velük
együttműködik.

data / /201

x

Ordinario

Firma

Family/junior (1)

Firma* x

data

/

/201

Family/junior card n°1 Aláírás * x

dát.

/

/201

Family/junior (2)

Firma* x

data

/

/201

Family/junior card n°2 Aláírás * x

dát.

/

/201

Family/junior (3)

Firma* x

data / /201

Family/junior card n°3 Aláírás * x

dát.___ / _ _ /201

x

*(dell’adulto esercente la potestà genitoriale)

Standard card tulajdonos aláírása

dát. ___/___ /201

2/2 *( kiakorúaknál, szülő gondviselő aláírása)

Like Scuderia Ferrari Club on Facebook
www.facebook.com/ScuderiaFerrariClub

Join Scuderia Ferrari Club on Google+
Goog
gplus.to/scuderiaferrariclub

Follow Scuderia Ferrari Club on Twitter
www.twitter.com/SFerrariClub

Share Scuderia Ferrari Club on Instagram
www.instagram.com/scuderiaferrariclub

Subscribe Scuderia Ferrari Club on YouTube
www.youtube.com/ScuderiaFerrariClub

Pin Scuderia Ferrari Club on Pinterest
www.pinterest.com/sferrariclub

www.sfc.ferrari.com

