ADATKEZELÉSI ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Alulírott,
Teljes név: …………………………………………………………………………………..
Születési név: …………………………………………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: …………………………………………………………………………….
Levelezési cím (magyarországi tartózkodási hely):
………………………………………………………………………………………………….
Telefon (vezetékes): …………………………………………………………………………
Telefon (mobil): ……………………………………………………………………………….
E-mail cím: ……………………………………………………………………………………
mint………………………………………………………………… nevű gyermekem szülője
Születési név: ………………………………………………..
Anyja neve: ………………………………………………….
Születési hely, idő: …………………………………………..
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem törvényes képviselőjeként
járhatok el a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság által szervezett táborokkal kapcsolatos
ügyintézés során. Amennyiben gyermekem másik szülőjével nem áll fenn házassági
jogviszony, kijelentem, hogy az alább megjelölt bírósági végzés alapján a felügyeleti jogom
fennáll……………………………………………………………………….
…………………………………………………………..……………………………………...
Kijelentem, hogy hozzájárulok gyermekem egészségügyi és személyes adatainak kezeléséhez,
abból a célból, hogy gyermekem a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság által szervezett
táborban részt vehessen.
A táborozó gyermek szülőjeként/törvényes képviselőjeként tudomásul veszem, hogy a FertőHanság Nemzeti Park Igazgatóság a jelentkezési eljárás során a táborozó gyermek és saját
benyújtott személyes adataimat, a gyermek egészségi állapotára vonatkozó adatait jelentkezési eljárással, illetve a táborozással kapcsolatban kezeli.
Kifejezetten tudomásul veszem továbbá, hogy a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
gyermekem és saját személyes adataimat kizárólag a közfeladat ellátása keretében, a gyermek
táborban való részvétele és a táborozás biztonságának biztosítása érdekében, az ezek teljesítéshez szükséges mértékben és időtartamban használja fel.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a táborozó gyermek és saját átadott adataim a jelentkezési
eljárás, valamint az Fertő-Hanságnemzeti Park Igazgatóság ellenőrzése, elszámolása céljából
az illetékes hatóságok, illetve az ellenőrzést végző valamennyi szerv felé továbbításra kerülnek, továbbá, hogy az általam megadott személyes adatokat a jogszabályokban meghatározott
időtartamig megőrzésre kerülnek.
Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten engedélyezem gyermekem számára, hogy részt vegyen valamennyi, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság keretében, és helyszínein megtartott foglalkozáson (kézművesség, sport, sétahajó, bicikli, stb.) a biztonsági előírások betartása mellett.

Kifejezetten hozzájárulok, hogy gyermeke(i)mről kép-és hangfelvétel (fénykép és
videó), továbbá interjú készüljön a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság széles
nyilvánosság körében történő megismertetése céljából. Továbbá hozzájárulok, hogy fényképés videó felvételek készítése során a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, vagy az általa
megbízott harmadik fél által a gyermeke(i)mről készült felvételek televíziókban történő
sugárzásához, sajtóanyagokban történő közzétételéhez, a program és a programmal
kapcsolatos nyilvánosan elérhető internetes oldalakon (különösen, de nem kizárólagosan a
Facebook, YouTube, Instagram felületeken és honlapokon) történő megjelenítéséhez,
valamint a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság népszerűsítésével kapcsolatos tájékoztató
és promóciós anyagokban és arculathordozókon (pl. kiadvány) televíziós és rádiós, valamint
egyéb felületeken (pl. hirdetési felületeken) történő teljes körű felhasználásához. A FertőHanság Nemzeti Park Igazgatóság a fénykép- illetve videó felvételeket kereskedelmi célokra
nem használja fel, azok kizárólag a közfeladat maradéktalan ellátását, és a jelen nyilatkozatban
foglalt népszerűsítést szolgálja. Ezzel kapcsolatban tudomásul veszem, hogy a fénykép- és
videó felvételekre vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban a jelen nyilatkozatban megadott
elérhetőségeken kérhetek tájékoztatást. Egyúttal kijelentem, hogy a közzé tett anyagok
tekintetében semmiféle szerzői jogi, illetve szellemi tulajdonra vonatkozó jogokkal
kapcsolatos követelésem nincs, és ilyennel a jövőben sem lépek fel.
VAGY
A fentiekben foglaltakhoz nem járulok hozzá1.

Kelt.: .................................., 2020. .......................................hó...................napján
Szülő/törvényes képviselők aláírása (elegendő egy szülő/törvényes képviselő aláírása):

……………………………………………..
aláírás
……………………………………………..
(név nyomtatott betűkkel)
Szülő/gondviselő

Táborozó 14-18 éves korú gyermek aláírása:
……………………………………………….
aláírás

1

Kérjük a megfelelő négyzet megjelölését.

……………………………………………..
aláírás
……………………………………………..
(név nyomtatott betűkkel)
Szülő/gondviselő

