4. sz. melléklet – Hozzájáruló nyilatkozat (tanuló)
TANULÓ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA
SZEMÉLYES ADATAI MEGISMERÉSÉHEZ ÉS KEZELÉSÉHEZ

GDPR 6. CIKK (1) BEKEZDÉS A) PONT

Alulírott,
Név:
Lakcím:
személyes adatok jogosultja
Törvényes képviselő:
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozom útján kifejezetten
hozzájárulok
ahhoz, hogy az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola (a továbbiakban:
AKG) mint adatkezelő a tanulói jogviszonyból eredő, mint nevelési-oktatási tevékenységet ellátó intézményt
terhelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez, e jogviszonyból eredő jogok gyakorlásához szükséges személyes
adataimat (telefonszám, email cím) megismerje és azokat kezelje, illetve harmadik személynek továbbítsa.

Tudomásul veszem, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az AKG jogi
kötelezettség teljesítése jogcímén jogosult egyéb személyes adataim megismerésére és kezelésére.

Tudomásul veszem, hogy az AKG az oktatási nyilvántartásról szóló 2018.évi LXXXIX. törvény szerint az oktatási
nyilvántartás részére adatszolgáltatásra kötelezett, így hozzájárulok, hogy az általa szolgáltatandó valamennyi
adatomat megismerje, és továbbítsa.

Kijelentem, hogy az AKG Adatkezelési Szabályzatát és az adatvédelmi tájékoztatást megismertem és
megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem. Tudomásul
veszem az adatkezelés tényét, illetve azt, hogy az AKG az adatok megismerésére, illetve kezelésére a tanulói
jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, az AKG-t terhelő jogi kötelezettségek
teljesítése és az AKG jogos érdekének érvényesítése céljából kerül sor.

Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása
annak, hogy az AKG által fentiek szerint végzett adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom. Tudomásul veszem,
hogy a hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, illetve, hogy ilyen esetben az AKG a kapcsolódó

személyes adatokat minden nyilvántartásából törölni köteles, kivéve, ha a személyes adat kezelésére jogi
kötelezettség teljesítése miatt szükség van, vagy a további adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom.

Kelt: Budapest,
MEGFELELŐT KÉRJÜK MEGJELÖLNI:
a) Kijelentem, hogy a személyes adat
jogosultja 14. életév alatti kiskorú,
így helyette törvényes képviselőként
tettem meg a fenti nyilatkozatot.
b) Kijelentem, hogy a személyes adat
jogosultja 14. életévét betöltött
kiskorú. Erre tekintettel a kiskorú
nyilatkozatát ezennel jóváhagyom.

személyes adat jogosultja

törvényes képviselő

ZÁRADÉK:
Alulírott, mint a kiskorú tanuló törvényes képviselője a Ptk. 4:161. § (1) bekezdésére tekintettel
nyilatkozom, hogy önállóan jogosult vagyok a kiskorú törvényes képviseletére mivel a kiskorú felett a
szülői felügyeletet kizárólagosan gyakorlom, illetve a közös szülői felügyeletet gyakorló másik
személy részéről a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges hozzájárulással rendelkeznem.

K.m.f.
törvényes képviselő

* Amennyiben a tanuló felett a szülői felügyeleti jogokat/törvényes képviseletet két szülő/gondviselő gyakorolja, úgy kérjük, hogy a nyilatkozatot
mind a két törvényes képviselő írja alá. Amennyiben a tanuló felett a szülői felügyeleti jogokat/törvényes képviseletet kizárólag az egyik
szülő/gondviselő gyakorolja, úgy kérjük, hogy e személy a „Záradék” című részben foglaltak szerinti nyilatkozatot is tegye meg a „Záradék”
című rész aláírásával.

