NYILATKOZAT (szülői, gyermek 14 év alatt)

Alulírott
…………………………………………………………….
(saját
név),
mint
kiskorú
………………………………….………………………..…………
(gyermekem
neve)
…………………………………….………. (iskola név) ………………………. (osztály) törvényes képviselője a jelen
okirat általam történő aláírásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy gyermekem részt vegyen az „Indulj el egy úton!”
elnevezésű a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 34/B, Belső egyházi
jogi személy nyilvántartási száma: 00013/2012-001; www.baptistasegely.hu; hbaid@hbaid.org) Szervező által általános
iskolás gyermekek és felkészítő tanáraik számára hirdetett természetismereti turisztikai vetélkedőn, amelynek lebonyolítója
a Magyar Természetjáró Szövetség (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3.; 01-02-000049; www.mtsz.org;
induljelegyuton@termeszetjaro.hu), a Seregélyesi Baptista Általános Iskola AMI (székhely: 8111 Seregélyes, Fő út 201.;
OM 202907; seregelyes@baptistaoktatas.hu; induljel@baptistasegely.hu) és az A4C Marketing Kft. (székhely: 1092
Budapest, Bakáts tér 2.; 01-09-666794; www.a4c.hu; induljelegyuton@termeszetjaro.hu) - Lebonyolítók.
Törvényes képviselőként a jelen okirat aláírásával hozzájárulok ahhoz is, hogy gyermekem jelen nyilatkozat szerinti
személyes adatait, azaz
név, (kor)osztály, iskola neve, csapatfotó
a fenti Vetélkedőben történő részvétel, regisztráció, a játékszabályoknak való megfelelés vizsgálata, a nyeremények
átvétele során az abban Szervezőként, Lebonyolítóként részt vevő intézmények, szervezetek felhasználják.
Törvényes képviselőként jelen nyilatkozat aláírásával továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy abból a célból, hogy a
Vetélkedő bemutatásra kerüljön, ezáltal minél szélesebb körben legyen lehetőség az érintett általános iskolás korosztály
megszólítására és akár a jelenlegi, akár a további a Vetélkedő céljához kapcsolódó programok népszerűsítésére a Szervezők
vagy Lebonyolítók, illetve az általuk megbízott személy gyermekemről képmást (fotó vagy video) és/vagy hangfelvételt
készítsen, továbbá ezt felhasználja olyan módon, hogy a képmás (fotó vagy video) és/vagy hangfelvétel bemutatásra,
megjelenítésre kerüljön Szervezők vagy Lebonyolítók által működtetett, üzemeltetett sajtótermékben, közösségi felületen,
honlapon vagy a Szervezők illetve Lebonyolítók megbízása alapján más sajtótermékben.
Tudomásul veszem, hogy nekem, mint a cselekvőképtelen kiskorú törvényes képviselőjének jogom van kérelmezni az
adatkezelőktől a gyermekre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhatok az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint jogom van az adathordozhatósághoz.
Jogom van a jelen hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Jogom van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.
Az adatszolgáltatás előfeltétele a vetélkedő történő részvételnek.
További információk a játékszabályhoz fűzött Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, gyermekem fent megadott személyes adatai fentiekben megjelölt
célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.
Kelt, …………………. 2019. év ……………… hó ……. nap
……………………………………
aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:

………………..………..……....

……………………………………

Aláírás:

…………………..…………..…

……………………………………

Lakcím:

………………………………....

……………………………………

