
21. számú melléklet – Hozzájárulási nyilatkozat (rendezvény, egyéb program)

TANULÓ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA 

TANULÓRÓL FÉNYKÉP, VIDEO VAGY HANGANYAG KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS KÖZZÉTÉTELÉHEZ  

(rendezvény, egyéb program) 

Alulírott,  

Tanuló neve:  

Lakcíme:   

Törvényes képviselő neve: 

mint a személyes adatok jogosultja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozatom 

útján kifejezetten 

h o z z á j á r u l o k 

ahhoz, hogy az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola 
adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az által (kötelező vagy választható) szervezett 
rendezvényeken, eseményeken képmásomat rögzítse, illetve állóképen, mozgóképen és/vagy 
hangfelvétel útján rögzíthető egyéb személyes adataimat megismerje, kezelje az Adatkezelő által 
szervezett rendezvények és egyéb programok népszerűsítése és harmadik személyek számára ismertté 
tétele, valamint a rendezvényeken és egyéb programokon történtek dokumentálása, megemlékezés 
céljából. Tudomásul veszem az adatkezelés tényét, illetve azt is, hogy az Adatkezelő a személyes adatok 
megismerésére, illetve kezelésére, szükség esetén továbbítására a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódóan 
az Adatkezelő által szervezett rendezvény, esemény megörökítése és a megörökített állókép, mozgókép, 
hanganyag közzététele céljából kerül sor. Tudomásul veszem, hogy a hozzájáruló nyilatkozatomat 
bármikor visszavonhatom, illetve, hogy ilyen esetben az Adatkezelő 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. 

Hozzájárulásom kiterjed arra is, hogy az Adatkezelő a megismert és kezelt személyes adatot harmadik 
személyek számára is hozzáférhetővé tegye saját kezelésében álló honlapon, illetve közösségi 
médiafelületen működtetett oldalán történő közzététel útján. 

Hozzájárulásom kiterjed továbbá arra is, hogy a megismert személyes adataimat az Adatkezelő – az 
adatkezelési tájékoztatóban rögzített célokból – adatfeldolgozónak továbbítsa. 



Kijelentem, hogy az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzatát és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat 
megismertem, megértettem, továbbá annak alkalmazását a jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre 
elismerem. 

Kijelentem, hogy az Adatkezelő a tervezett adatkezelés feltételeiről megfelelően tájékoztatott. 

Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét adatkezelésre vonatkozik, megfelelő tájékoztatáson alapul és 
egyértelmű akaratomat tartalmazza. Tudomásul veszem, hogy a rendezvényen és egyéb programon való 
részvétel feltétele a jelen hozzájárulási nyilatkozat megtétele. 

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. 

K.m.f.

* 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.

törvényes képviselő 
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