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Kísérő tanár neve:
Iskola:
E-mail cím:
Telefonszám:
Kísért csapat(ok) neve:

Alulírott ………………………………………………… (kísérő tanár neve) az alábbi feltételek mellett el kívánok
látogatni a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karának keretein belül rendezett
„Egy nap alatt a logisztika körül” című versenyen. Hozzájárulok, hogy rólam a verseny során kép
és/vagy hangfelvétel készüljön, és azt a Neumann János Egyetem, valamint duális partnerei a versenynyel és a képzéssel kapcsolatos média kommunikációjukban nyilvánosságra hozzák. Tudomásul veszem, hogy a verseny szervezői az utazást nem koordinálják, és minden résztvevő maga gondoskodik a
helyszínre érkezésről és a hazaútról. Tudomásul veszem, hogy a szervezők 2 étkezést biztosítanak a
verseny alatt (01.24-én vacsora, 01.25-én reggeli). Elfogadom, hogy diákjaim és én kötelesek vagyunk
betartani a verseny szabályzatát és a házi rendet. Hozzájárulok, hogy a Neumann János Egyetem kezelje az "Egy nap alatt a logisztika körül" című verseny regisztrációja során megismert személyes adatainkat. Továbbá hozzájárulok, hogy az általam megadott elérhetőségeken értesítsenek a logisztikai mérnöki alapszak híreiről. Hozzájárulásomat adom a regisztráció során megadott adataimnak az Európai
Parlament és Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletének (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti kezeléséhez.
A fentieket aláírásommal igazolom.
Kelt: ………………………………. 20…… év ………… hó …… nap
.............................................
aláírás
FONTOS!
A nyilatkozatot a versenyző feltétlenül hozza magával a versenyre, mert ez a részvétel feltétele. Az eredeti, aláírt példányt a
regisztrációs pultnál le kell adnia.
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