
 

Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez 

Alulírott ………………….., (Születési neve: ………………….……….- Anyja neve: …………………………….……; szül. 

hely, idő: …………………………………………… - Lakcíme : ……………………………………………. - Személyazonosító 

igazolvány száma: ………………………………………………..), mint a ………………….., (Születési neve: 

………………….……….- Anyja neve: …………………………….……; szül. hely, idő: …………………………………………… 

- Lakcíme : ……………………………………………. - kiskorú személy törvényes képviselője 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:14. § (1) bekezdése alapján,  

jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az általam képviselt kiskorú személyes adatai 

automatikusan feldolgozásra, tárolásra és felhasználásra kerüljenek a Neumann János Egyetem, 

mint adatkezelő (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) által 2022. július 4-8. között megtartásra kerülő nyári 

táborban történő tanulói részvételhez (továbbiakban: Tábor) kapcsolódóan, 

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 szerint. 

A Táborban történő részvétellel hozzájárulok, hogy az általam képviselt kiskorúról, mint Résztvevőről 

a Tábor alkalmával képi, videó- és hangfelvételek készüljenek, amelyek kapcsán a Neumann János 

Egyetem a Résztvevő tekintetében az alábbiakban részletezett korlátozásokkal és feltételekkel 

felhasználási jogosultságot szerez anélkül, hogy a Résztvevő részére ezért bármilyen módon 

ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Az előzőek szerinti megjelenítések kapcsán sem a Résztvevő, sem 

pedig törvényes képviselője semmilyen követeléssel nem élhet a Neumann János Egyetemmel 

szemben. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: A nyilatkozat szerint feldolgozott személyes adatok a 

táborban résztvevő tanulóra vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig kerülnek jogszerűen kezelésre 

elektronikusan és/vagy papír alapon.  

 

Az adatok kezelése kizárólag a Neumann János Egyetem részéről történik, e tevékenység külső 

adatkezelőhöz, feldolgozóhoz való kiszervezésére, továbbá a személyes adatok harmadik személyek 

felé történő továbbítására – kivéve esetleges jogszabályi előírásokból fakadó kötelezettségeket – nem 

kerül sor. 

A Neumann János Egyetem az informatikai rendszerében tárolt adatokról időszakonként mentést 

készít, mely mentés a jelen nyilatkozat szerinti személyes adatokat is érintheti. A mentések célja a 

rendkívüli helyzetekre való felkészülés (biztonsági cél), másrészt az adatok sérthetetlenségének 

bizonyítható garantálása (bizonyítási cél). 

Automatikus döntéshozatalra (egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást) nem kerül sor. 

 



Mint az általam képviselt kiskorú törvényes képviselője tudomásul veszem, hogy a személyes adatok 

kezelésének jogalapja a fenti célok szerinti önkéntes és egyértelmű hozzájárulásom, a személyes 

adatok kezeléséről szóló tájékoztató ismerete alapján, mellyel félreérthetetlenül elfogadom a kiskorú 

személyes adatai fenti célokkal összefüggő kezelését. 

A kezelt adatok köre: résztvevő tanuló neve, születési neve, e-mail cím, születési helye és ideje, anyja 

neve, lakcíme, TAJ száma, oktatási intézményének neve, évfolyama. 

 

Tájékoztatás a résztvevő jogairól: 

Tudomásom van arról, hogy jogom van kérelmezni a személyes adatok kezeléséről szóló 

tájékoztatóban részletezett módon az Adatkezelőtől az általam képviseltre vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelés korlátozását, és tiltakozhatok az 

ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint jogom van az adathordozhatósághoz. 

Tudomásom van arról és elfogadom, hogy az adatkezelési hozzájárulásomat az általam képviselt 

kiskorút érintően bármely időpontban jogom van ingyenesen visszavonni. A visszavonás a Neumann 

János Egyetemhez (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) intézett írásbeli nyilatkozattal kezdeményezhető. A 

visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

A Táborban való részvétel csak a hozzájárulási nyilatkozat elfogadásával lehetséges. 

Tudomásom van továbbá azon jogomról, hogy jogsérelem esetén bírósághoz fordulhatok (a pert a 

választásom szerint a lakóhelyem vagy tartózkodási helyem szerint illetékes törvényszék előtt is 

megindíthatom), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, 

elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ) is fordulhatok és panaszt nyújthatok be. 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, és kijelentem, hogy jelen hozzájáruló 

nyilatkozatomban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléshez és adattovábbításhoz 

önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, kifejezetten hozzájárulok.   

Kelt.: 

 

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

                                     Aláírás 

 


