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TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÓ 
NYILATKOZATA  

16 év alatti kiskorú adatközléséhez és az adatok kezeléséhez 
 

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás 
Gárdonyban - KEHOP-1.2.1-18-2018-00053 

 

Alulírott _______________________________________________________ (Név, születési hely, idő), 

mint törvényes képviselő hozzájárulok, hogy a felügyeletem alatt álló kiskorú(ak): 

 

_________________________________________________________________________________

(Név, születési hely, idő)  

 

_________________________________________________________________________________

(Név, születési hely, idő)  

 

_________________________________________________________________________________

(Név, születési hely, idő)  

részt vegyen(ek), a KEHOP-1.2.1-18-2018-00053, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Gárdonyban” című projekt keretében megrendezésre 

kerülő, a Gárdony Város Önkormányzat által szervezett és lebonyolított alábbi programokon: 

- plakát, logó, makett vagy kisfilm pályázat általános iskola alsó-, felső tagozatos és 

középiskolás diákok részére 

Hozzájárulok, hogy a gyermeke(i)mről a rendezvény ideje alatt fénykép- és videófelvétel készüljön, 

melyek a projekt adatkezelési tájékoztatójában megadott feltételekkel mások számára megtekinthetőek 

lesznek. (A megfelelő aláhúzandó.) 

IGEN   NEM 

Hozzájárulok, hogy a gyermeke(i)m a benyújtásra kerülő pályázatához személyes adatait (név, iskola 

neve, csoport/osztály, település) megadja, melyek a projekt adatkezelési tájékoztatójában megadott 

feltételekkel mások számára megtekinthetőek lesznek. (A megfelelő aláhúzandó.) 

IGEN   NEM 
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A fentebb megadott személyes adataim, illetve a felügyeletem alatt álló kiskorú(ak) személyes 

adatainak Gárdony Város Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság út 1., mint Adatkezelő általi, az 

adatvédelmi rendelkezések betartása mellett és a megadott céllal történő teljes körű kezeléséhez - 

megfelelő tájékoztatás után, önkéntes módon – hozzájárulok. 

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatásban foglaltakat elfogadom, tudomásul veszem, hogy az 

adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés hozzájáruláson alapul.  

Az Adatvédelmi Szabályzat és a pályázatról bővebb információ a www.gardony.hu oldalon elérhető. 

 

Dátum: 2021. ………………...  

Törvényes képviselő neve, aláírása:   _______________________________   

 

A rendezvény szervezője (Gárdony Város Önkormányzata) tájékoztatja a szülőket arról, hogy a projekt megvalósítója, a rendezvény megtartásának 

és a résztvevők számának igazolása érdekében jelenléti ívet köteles vezetni, melynek kizárólagos célja a projekt teljesítésének igazolása. A 

megadott adatok személyes adatoknak minősülnek, ezért a szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés során a törvényes 

rendelkezések és az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint járnak el, az adatokat eltérő célra nem használják fel. Az adatokat csak az 

adatkezelő munkatársai és a jogszabályban erre feljogosított személyek és hatóságok ismerhetik meg, azokat tovább nem adhatják. Az adatkezelés 

időtartama a projekt fizikai lezárását követő kötelező fenntartási időszak vége. Az Adatkezelési szabályzatban foglaltak megismerését lehetővé 

tesszi, tájékoztatja a résztvevőket, kiskorúak esetén törvényes képviselőjüket is, hogy a rendezvényen való részvétel nem kötelező, a rendezvényen 

való részvételhez azonban a fenti személyes adatok megadása és a jelenléti ív aláírása szükséges. A fenti nyilatkozat kitöltésével, a rendezvényen 

való részvétellel, illetve a jelenléti ív aláírásával a résztvevő, kiskorú esetén törvényes képviselője az adatkezeléshez hozzájárul, az ezzel 

kapcsolatos tájékoztatást megfelelőnek tartja. Ez a hozzájárulás a résztvevő, kiskorú esetén nevében törvényes képviselője akaratának önkéntes 

és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá, illetve felügyelete alá 

tartozó kiskorúra vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.  

Az adatkezelő tájékoztatja a törvényes képviselőket, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvényben meghatározottak szerint – gyakorolhatják jogaikat, így többek között 

• tájékoztatásra van joguk az adatkezeléssel összefüggő tényekről (ld. Adatkezelési tájékoztató), 

• tájékoztatást kérhetnek saját, illetve gyermekük személyes adatairól és azok kezeléséről, 

• kérhetik a személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, illetve 

az adatkezelés korlátozását, 

• a személyes adatok kezelése ellen – a törvényben meghatározott esetekben – tiltakozhatnak, 

• jogaik megsértése esetén bírósághoz fordulhatnak.  

 

A rendezvényen készült fénykép- és videófelvételek és a beadott pályaművek (logó, fotó, rajz és egyéb alkotás) a pályázati elszámolás részét 

képezik, azokat a szervező online és offline felületeken is megjelenítheti és a pályázat keretében felhasználhatja. 

 

http://www.gardony.hu/

