HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

Név:

……………………………….……………………………………………..

Anyja neve:

………………………………….…………………………………………..

Születési hely, idő:

………………………………….…………………………………………..

az egyebek mellett a személyes adatok védelméről szóló EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet
(General Data Protection Regulation) 6. és 7. cikkére tekintettel kijelentem, hogy a 2018-ban induló Budai
Gyerekcentrum. tanulócsoporthoz benyújtott, a jelentkezéshez és az előminősítéshez szükséges
anyagommal kapcsolatban, mint Érintett, önkéntes hozzájárulásomat adom a saját és
gyermekem/gyermekeim, egyéb okból szükséges személyek (pl.: nagyszülő, aki a gyermeket
elviheti, értesítendő stb.) személyes adatainak kezeléséhez. Ezzel összefüggésben tudomásul
veszem és elfogadom a következőket:
Az adatkezelő: Budai Gyerekcentrum.. tanulócsoport. (a továbbiakban: Adatkezelő), Telefon:
06307277067.., email cím: bgcbudakeszi@gmail.com .. Tanulócsoport képviselője: Fazekas Abdrea.,
elérhető az Adatkezelő telefonszámán vagy a fenti e-mail címen.
Az adatkezelés célja: a 2018-ban induló tanulócsoport jelenleg nyitott férőhelyei és a jövőben előforduló
esetleges további felvételi lehetőséggel (üresedés, csoportlétszám bővülése) kapcsolatos jelentkezési és
alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyeztetése, ellenőrzése, a jelentkezések elbírálásához és az
eredményekről való kiértesítéshez szükséges információk megismerése, valamint ezen okokból való
felhasználása.
A kezelt adatok köre a személyi adatokra, kapcsolattartási adatokra és a gyermekek státuszára,
valamint

korábbi

oktatási,

esetlegesen

diagnosztikai

és

szülői

tapasztalatokból

összefoglalt

adatokra/információkra terjed ki, valamint olyan adatokra, amit az Érintett a jelentkezése során vagy más
módon az adatkezelő tudomására hoz.
Az adatkezelés módja és időtartama: a jelentkezéshez leadott adatok esetén a megőrzési idő 3 év,
felvételt követően az együttműködés fennállásának ideje, illetve az azt követő 12 hónap. Az adatok
tárolását az Adatkezelő elektronikusan, illetve papír alapon – megfelelő körültekintés mellett – valósítja
meg az előbbiekben leírt megőrzési időknek megfelelően. A meghatározott megőrzési időn túl
semmiképpen nem tárolja a továbbiakban az Érintett által átadott adatokat, azokat megsemmisíti. Az
Adatkezelő az Érintett adatait harmadik félnek nem továbbíthatja. Az Érintett a benyújtást követően
bármikor jogosult az Adatkezelő által róla tárolt adatokról tájékoztatást kérni és jogosult az adatai
javítását kérni, vagy azok egy részének kezelését a jövőre nézve megtiltani. Az Érintett bármikor,
indoklás nélkül jelen hozzájárulását visszavonhatja, kérheti az adatkezelés megszüntetését, kezelt
adatai teljes törlését.

Dátum:........................................………

Aláírás: ………………………………………………………………..……

