
Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei 

helyesírási versenyen való részvétel céljából 

Tanulók 

 

Alulírott _________________________ [név] kijelentem, hogy www.kre.hu/adatvedelem oldalon 

található, 2021. szeptember 16. napján kelt „Adatkezelési tájékoztató – Simonyi Zsigmond Kárpát-

medencei helyesírási verseny” c. adatkezelési tájékoztatót, valamint az egyetem hatályos adatkezelési 

szabályzatát megismertem. 

A fenti dokumentumok ismeretében ______________________ [tanuló neve] törvényes 

képviselőjeként hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem részt vegyen a Simonyi Zsigmond Kárpát-

medencei helyesírási versenyen, és a verseny lebonyolításához szükséges személyes adatokat a 

verseny szervezésében és lebonyolításában közreműködő intézmények kezeljék. Az adatkezelésért 

felelős intézmény a Károli Gáspár Református Egyetem. Az adatok kezelése kiterjed a 

személyazonosság megállapításához szükséges adatokra (név, születési hely, idő, anyja neve) és a 

honos intézmény (iskola) adataira. Adott esetben sor kerülhet fényképfelvételek készítésére is. Az 

adatkezelés jogalapja a jelen hozzájárulás, amelyet bármikor jogosult vagyok visszavonni vagy 

korlátozni. Az adatkezelés célja a verseny lebonyolítása, és az egyes fordulók eredményeinek 

megállapítása, valamint a nyilvánosság tájékoztatása.  

□ Hozzájárulok ahhoz, hogy a verseny során gyermekemről fénykép- vagy videófelvétel készüljön (a 

hozzájárulás bármikor visszavonható).  

□ Nem járulok hozzá, hogy a verseny során gyermekemről fénykép- vagy videófelvétel készüljön. (Ha 

nem járul hozzá a felvételek készítéséhez, az nem akadálya a versenyen való részvételnek.)  

Tudomásul veszem, hogy a verseny eredményeit és az egyes fordulók részeredményeit a szervezők 

nyilvánosságra hozhatják. Kijelentem, hogy gyermekem versenyen elért eredményeinek 

nyilvánosságra hozatalához, (nyomtatott sajtótermék, honlap, közösségimédia-felület), ide értve a 

felvételeket is:  

□ hozzájárulok (a hozzájárulás bármikor visszavonható);  

□ nem járulok hozzá (a hozzájárulás megtagadása semmilyen hátrányt nem jelent a versenyben való 

részvétel szempontjából). Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendeletében (általános adatvédelmi rendelet) foglaltaknak megfelelően történik. Az adatkezeléssel 

kapcsolatos bármely kérdés, nyilatkozat megtétele az adatvedelem@kre.hu elektronikus levélcímen 

vagy a Károli Gáspár Református Egyetem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.) postai címén lehetséges.  

Kelt: ____________________ [helység] ____ [év] ___________ [hó] _____ [nap]  

 

____________________________________ [szülő, gondviselő aláírása] 

 

http://www.kre.hu/adatvedelem

