
 

SZÜLŐI NYILATKOZAT 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL 
  

 

Önkéntes és befolyásmentes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a II. Rákóczi Ferenc 
Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium (továbbiakban: Intézmény) általános iskolák 8. 
osztályos tanulóinak meghirdetett tanulmányi versenyre nevező általam képviselt 
gyermekről az Intézmény a regisztrációkor megadott személyes adatokat (név, e-mail cím, 
telefonszám, iskola neve, felkészítő pedagógus neve)  az alábiak szerint kezelje.  
 

Kijelentem, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, megértettem, annak 
tartalmával egyetértek, az adatkezeléshez a közölt feltételekkel hozzájárulok.  
 
Kijelentem, hogy a kezelt adatokat önként adtam meg, továbbá, hogy ezen adatok a 
valóságnak megfelelnek.  
 
Fentieknek megfelelően kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Intézmény a regisztráció 
során megadott személyes adataimat a verseny lebonyolítása, a versenyhez kapcsolódó 
információk megosztása és a nyeremények átadása érdekében kezelje a versenykiírásban 
meghatározott időtartamig.  
 
A verseny lebonyolítása és a nyeremények átadása során készült kép és hangfelvételek 
készítéséhez, azok nyilvános közzétételéhez időkorlát nélkül kifejezetten hozzájárulok. 
 
Elismerem, hogy tájékoztattak arról, hogy a jelen adatkezelés hozzájáruláson alapul, a 
hozzájárulás megadása önkéntes. Az alábbi elérhetőségen az adataim kezelésével 
kapcsolatban tájékoztatást kérhetek, kérhetem azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve 
jelen hozzájárulásomat visszavonhatom.  
 
Az Intézmény adatkezelésével felmerült kérdések kapcsán az Intézmény adatvédelmi felelőse 
az alább megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kért információkat legfeljebb egy 
hónapon belül teljesíti, és erről az   információt kérő részére az általa megadott elérhetőségre 
küldött levélben értesíti. 
 
Adatkezelő megnevezése:  II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium  

 
 

 

OM azonosító: 027977 – Felnőttképzési engedélyezési szám: E-000277/2014 

 



2 / 2 

  

Székhely és postacím:  6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 39. 
E-mail:     teko@teko.hu  

Telefon, Fax:     +36 77/422-433  
Honlap:   www.teko.hu 
Adatvédelmi felelős:  Lázár Zsolt 
Elérhetősége:   lazar@teko.hu 
 
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
Telefon: +36 -1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
 

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert 
kezdeményezhet az Intézmény ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 
tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék 
előtt is megindítható. 
 
Kiskuhalas, 2018. október 30. 
  

 

A fenti nyilatkozatot elfogadom.  
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