Karacs Ferenc Kollégium
4150 Püspökladány, Hősök tere 2.
e-mail: karacs.kollegium@gmail.com
Tel: 54/451-187
ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
(KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI!)

Tanuló neve: ………..........…………………..…..…………………..………………………………...........................
Születési hely és idő: ……….........……………………………………………………………………............
Anyja születési neve: ……........………………………………………………................……………….……
Nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme
.................................................................................................................................................
Alulírott szülő/törvényes képviselő/nagykorú tanuló:
Név: …………………………………………………………………………………………............................
Lakóhely: .....………………………………………..................……………….………...……………............
Email cím1 : …………………………................................……...……………………………………..……...
a jelen nyilatkozat aláírásával, minden kényszertől és befolyástól mentesen, szabad akaratelhatározásból, a fentiekben általam saját kezűleg megadott személyes adataimnak/gyermekem
személyes adatainak az alábbiakban megjelölt Adatkezelő általi kezeléséhez BELEEGYEZÉSEMET
ADOM. Kifejezetten akként nyilatkozom továbbá, hogy a Karacs Ferenc Kollégium (székhely: 4150
Püspökladány, Hősök tere 2., e-mail cím: karacs.kollegium&gmail.com, elérhetősége: tel: 54/451187), mint Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő, Kollégium) képviseletében eljáró személy, a jelen
hozzájáruló nyilatkozat általam történő aláírását és az adataim (valamint az általam képviselt kiskorú
gyermekem adatai) általam történő kitöltését megelőzően, konkrét és megfelelő tájékoztatást (ld.
Adatkezelési Tájékoztató és Adatkezelési Szabályzat) adott arról, hogy a fenti, és a Knt. 41-44.§-ban
foglalt egyéb adataim kezelését a Kollégium milyen célból, milyen időtartamig végzi, illetőleg arról,
hogy az adataimmal kapcsolatosan milyen jogok és jogorvoslati lehetőségek illetnek meg. A
kollégiumban, vagy a kollégium által szervezett eseményeken a tanulókat, vagy tanulók csoportjait
ábrázoló fényképek, videó- és hangfelvételek készítéséhez, és azok kezeléséhez hozzájárulásomat
adom azzal, hogy azokat a kollégiumról szóló tájékoztatás érdekében az intézmény honlapján és
kiadványaiban az Kollégium közzétegye. Tudomásul veszem, hogy amennyiben gyermekem vagy
magam, mint törvényes képviselő úgy nyilatkozunk, hogy valamely konkrét, a gyermeket
felismerhetően és kiemelten ábrázoló fénykép, videó vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához
mégsem kívánunk hozzájárulni, azt írásbeli nyilatkozatban kell jelezni az intézmény vezetője számára.
Az Kollégium kifejezetten tájékoztatott arról, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. Akként nyilatkozom továbbá, hogy a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően az
intézményi Adatkezelési Tájékoztatót, és a Kollégium Adatkezelési Szabályzatát megismertem, azt a
Kollégium részemre rendelkezésre bocsátotta.
Kelt.:
........................................................................................
szülő/törvényes képviselő/nagykorú tanuló
1

Nem kötelező megadni.

