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Kertvárosi Katolikus Óvoda   

HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT 

Tanulói jogviszony alapján  

A 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és 

Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk 

(1) bekezdés a) pontja szerint az adatkezelés többek között akkor jogszerű, 

ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több 

konkrét célból történő kezeléséhez. 

Figyelemmel a GDPR 5. cikk (2), illetve a 7. cikk (2) bekezdéseire jelen 

hozzájárulási nyilatkozat igazolja, hogy az Érintett személyes adatainak 

kezeléséhez hozzájárult. 

Alulírott, mint az intézményben óvodai jogviszonyban lévő, nevelésem, ill. 

gondozásomban lévő kk. óvodás gyermek törvényes képviselője (adatok az 

aláírásnál), mint Érintett, hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az oktatási 

intézmény az Érintett (gyermek) valamint az én személyes adataimat 

kezelje. Az adatkezeléshez történő egyértelmű hozzájárulásom önkéntes, és 

megfelelő tájékoztatáson alapul. 

Az Adatkezelési tájékoztató tartalmát elolvastam, megértettem. Tudomásul 

veszem azon tájékoztatást, hogy az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat, 

valamint összes melléklete az óvodában szokásos módon megtekinthető. 

Kelt: Hódmezővásárhely, 2018. szeptember 1.  

Törvényes képviselő:   ________________________________ 

Neve 

 

_________________________________ 

  Aláírása 

 

 

Tanuló neve:_______________________________________ 

Csoportja__________________________________________                                         
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