
  

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK  
KEZELÉSÉHEZ  

Alulírott kijelentem, hogy önkéntesen hozzájárulok, hogy az Eötvös10 téli napközis 
táborának jelentkezési lapján és az egészségügyi nyilatkozatban megjelölt saját, illetve a 
gyermekemre vonatkozó személyes adatokat a Terézvárosi Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Zrt. mint Adatkezelő az alábbi célokra kezelje: 
Adatkezelés célja: a Terézvárosi Téli Napközis Tábor szervezése, a gyerekek 
csoportbeosztása, felügyelete, programjaik szervezése, étkezésük biztosítása. 
Adatkezelő a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre a magam és gyermekem 
személyes adatainak kezelésével összefüggésben: a Társaság fentiekben megjelölt célú 
adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. A 
fentiekben rögzített célú megkereséshez érintett egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja 
meg, az adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően, papír alapú nyilatkozat 
útján. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái (akik megismerhetik az adatokat): a 
Társaság vezetője, a tábor szervezési feladatait munkakörük alapján ellátó munkavállalók. 
A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, TAJ-szám, születési 
idő, iskola és osztály, a gyermekre vonatkozó egészségügyi információk, a gondviselő 
neve, elérhetősége. Az adatkezelés helye: a Társaság székhelye, valamint a napközis tábor 
helyszíne. Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás 
visszavonásáig. Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a 
személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, 
kezelésének korlátozását, jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli 
határ nélküli visszavonásához, illetőleg panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz. Bővebb tájékoztatás található az Adatkezelő 
honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban. 
 

Budapest, 2023. január 2. 
      _________________________ 

      nyilatkozattevő (szülő/gondviselő) 
 
 

NYILATKOZAT 

Alulírott hozzájárulok, hogy ……………………………… nevű gyermekemről a 
napközis táborban, illetve a tábor által szervezett külsős programokon fényképek, 
videófelvételek készüljenek, és ezek a felvételek a szervező Terézvárosi Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Zrt. és a Terézvárosi Önkormányzat honlapján, közösségi 
oldalain, a Terézváros magazinban és a táborról hírt adó TV-műsorokban megjelenjenek. 
 

Budapest, 2023. január 2. 
 
 

A fentiekhez hozzájárulok (a megfelelő aláhúzandó): IGEN / NEM 
 

………………………… 
szülő/gondviselő aláírása 

 

 

Kérjük, az aláírt nyilatkozatokat a táborozás első napján szíveskedjenek 
átadni a csoportvezető pedagógusnak vagy a védőnőnek! 

 

 

Egészségügyi nyilatkozat 
 
 
A gyermek neve:   ………...………………………………. 

A gyermek születési dátuma: .…………..……………………………. 

TAJ-szám:    ………………………………………… 

A gyermek lakcíme:  …………….…………………………... 

A gyermek anyjának neve:  …………...……………………………. 

 
Alulírott nyilatkozom, hogy gyermekemen nem észlelhetőek az alábbi tünetek: 
láz, torokfájás, hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, 
bőrgennyedés, váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás.  
A gyermek tetű- és rühmentes. 
 
 
Alulírott tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatot a táborozás megkezdésekor, hétfőn 
reggel, a gyermek táborba érkezésekor át kell adni a táboroztató pedagógusnak vagy a 
védőnőnek. A nyilatkozat hiányában a gyermek nem léphet a táborba! 
 
 
Budapest, 2023. január 2. 
 
 
 
a szülő/törvényes képviselő aláírása:  ……………………………….. 
 
   neve:  ……………………………….. 
 
   lakcíme:  ……………………………….. 
 

   tel. elérhetősége: …………………………. 
 
 
 

 


