Megjegyzés: adatkezelési célonként külön-külön nyilatkozatot kell aláíratni, a tájékoztatás mindegyik nyilatkozat esetében kötelező.
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Adatkezelés célja: KARMUN rendezvényein való részvételhez szükséges adatok kezelése 18 év alatti
gyermek esetében
ÉRINTETT (18 ÉVEN ALULI DIÁK) ADATAI:
Név:
Születési időpont:
Nem:
Képviselt iskola:
Évfolyam:
Kísérő tanár neve:
Telefonszám:
Nyelvismeret és annak szintje:
MUN-tapasztalat:
Állampolgárság:
Útlevél- vagy személyigazolvány szám:
Housing bemutatkozásban szereplő személyes
adatok:
E-mail cím:
A GYERMEK FELETT SZÜLŐI FELÜGYELETI JOGOT GYAKORLÓ SZEMÉLY ADATAI:
Név:
Felügyeleti minőség:
a szülői felügyelet bizonyítására alkalmas okirat vagy „szóbeli tájékoztatás” megjegyzés (ez a rovatot a nevező iskola tölti ki)
Lakcím:
Telefonszám:
E-mail cím:
AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Az adatkezelő neve, címe
Karinthy Frigyes Gimnázium Stúdium Alapítvány
(1183., Budapest, Thököly u.7.)
Az adatkezelő képviselője
Salamon Attila ( ib@karinthy.hu)
Az adatkezelő honlapja
https://karmun.hu/
Az adatkezelés jogalapja
hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), ill. 8. cikk (1) bekezdés
Az adatkezelés célja
KARMUN rendezvényeivel kapcsolatos adatkezelés (rendezvényeken
részvétel, étkezés igénybevétele, housing)
A személyes adatok címzettje(i)
Alapítvány adatok kezelésére feljogosított munkatársai (az Adatkezelési
Tájékoztató alapján).
Adatfeldolgozó igénybevétele
könyvviteli szolgáltató, tárhelyszolgáltató
Adattovábbítás ténye, címzettje
a parlamenti belépőhöz szükséges adatok az Országgyűlés Hivatalához
kerülnek továbbítva, egyéb esetekben csak jogszabályban meghatározott
esetekben, valamint hozzájárulás alapján történik adattovábbítás.
A személyes adatok tárolásának időtartama
rendezvényen részvétellel kapcsolatos adatok a képviselt iskolával kötött
szerződés megszűnése után 5 év, illetve az adótörvényekben foglalt időtartam, egyéb esetekben a rendezvénnyel kapcsolatos események lezárulta
után 1 év, illetve az érintett hozzájárulása visszavonásáig.
További információ
Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott gyermekemre vonatkozó személyes adatok és a saját személyes
adataim a valóságnak megfelelnek. A jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez előzetes
tájékoztatás (a nyilatkozathoz mellékelt érintett jogai tájékoztató elolvasása és tudomásul vétele) alapján, önkéntesen,
minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.
…………………………………., 201…, ……………….. hó ……….

…………………………………………..
(szülői felügyeleti jogot gyakorló személy aláírása)
…………………………………………..
(diák aláírása)

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Adatkezelés célja: KARMUN rendezvényein való részvételhez szükséges különleges adatok kezelése 18
év alatti gyermek esetében
ÉRINTETT (18 ÉVEN ALULI DIÁK) ADATAI:
Név:
Kísérő tanár neve:
Igényelt diéta:
Allergia:
E-mail cím:
Egyéb információ:
pl. egészségügyi probléma esetén szülő elérhetősége,
stb.
A GYERMEK FELETT SZÜLŐI FELÜGYELETI JOGOT GYAKORLÓ SZEMÉLY ADATAI:
Név:
Lakcím:
Felügyeleti minőség:
a szülői felügyelet bizonyítására alkalmas okirat vagy „szóbeli tájékoztatás” megjegyzés (ez a rovatot a nevező iskola tölti ki)
Telefonszám:
E-mail cím:
AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Az adatkezelő neve, címe
Karinthy Frigyes Gimnázium Stúdium Alapítvány
(1183., Budapest, Thököly u.7.)
Az adatkezelő képviselője
Salamon Attila ( ib@karinthy.hu)
Az adatkezelő honlapja
https://karmun.hu/
Az adatkezelés jogalapja
hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), 9. cikk (2) bekezdés a)
pont, illetve 8. cikk (1) bekezdés
Az adatkezelés célja
KARMUN rendezvényeivel kapcsolatos adatkezelés (rendezvényeken
részvétel, étkezés igénybevétele, housing szolgáltatás)
A személyes adatok címzettje(i)
Alapítvány adatok kezelésére feljogosított munkatársai (az Adatkezelési
Tájékoztató alapján)..
Adatfeldolgozó igénybevétele
könyvviteli szolgáltató, tárhelyszolgáltató
Adattovábbítás ténye, címzettje
jogszabályban meghatározott esetekben, valamint hozzájárulás alapján
A személyes adatok tárolásának időtartama
a rendezvénnyel kapcsolatos események lezárulta után1 év, illetve az érintett hozzájárulása visszavonásáig
További információ
Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott gyermekemre vonatkozó különleges személyes adatok és a saját
személyes adataim a valóságnak megfelelnek. A jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez előzetes tájékoztatás (a nyilatkozathoz mellékelt érintett jogai tájékoztató elolvasása és tudomásul vétele) alapján,
önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.
…………………………………., 201…, ……………….. hó ……….
…………………………………………..
(szülői felügyeleti jogot gyakorló személy aláírása)
…………………………………………..

(diák aláírása)

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Adatkezelés célja: álló- és mozgókép készítése
ÉRINTETT (16 ÉVEN ALULI DIÁK) ADATAI:
Név:
Képviselt iskola:
Telefonszám:
E-mail cím:
A GYERMEK FELETT SZÜLŐI FELÜGYELETI JOGOT GYAKORLÓ SZEMÉLY ADATAI:
Név:
Lakcím:
Felügyeleti minőség:
a szülői felügyelet bizonyítására alkalmas okirat vagy „szóbeli tájékoztatás” megjegyzés
Telefonszám:
E-mail cím:
AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Az adatkezelő neve, címe
Karinthy Frigyes Gimnázium Stúdium Alapítvány
(1183., Budapest, Thököly u.7.)
Az adatkezelő képviselője
Salamon Attila ( ib@karinthy.hu)
Az adatkezelő honlapja
https://karmun.hu/
Az adatkezelés jogalapja
hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Az adatkezelés célja
KARMUN rendezvényein felvétel (álló- és mozgókép) készítése, a
diákok képmásának utókor számára megörökítése, illetve a KARMUN népszerűsítése
A személyes adatok címzettje(i)
Alapítvány munkatársai (az Adatkezelési Tájékoztató alapján)
Adatfeldolgozó igénybevétele
könyvviteli szolgáltató, tárhelyszolgáltató
Adattovábbítás ténye, címzettje
jogszabályban meghatározott esetekben, illetve hozzájárulás alapján
A személyes adatok tárolásának időtartama
nem selejtezhetőek, illetve az érintett hozzájárulása visszavonásáig.
További információ
Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott gyermekemre vonatkozó személyes adatok és a saját személyes
adataim a valóságnak megfelelnek. A jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez előzetes
tájékoztatás (a nyilatkozathoz mellékelt érintett jogai tájékoztató elolvasása és tudomásul vétele) alapján, önkéntesen,
minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.
…………………………………., 201…, ……………….. hó ……….
…………………………………………..
(szülői felügyeleti jogot gyakorló személy aláírása)
…………………………………………..
(diák aláírása)

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Adatkezelés célja: álló- és mozgókép felhasználása

ÉRINTETT (16 ÉVEN ALULI VERSENYZŐ) ADATAI:
Név:
Képviselt iskola:
Telefonszám:
E-mail cím:
A GYERMEK FELETT SZÜLŐI FELÜGYELETI JOGOT GYAKORLÓ SZEMÉLY ADATAI:
Név:
Lakcím:
Felügyeleti minőség:
Telefonszám:
a szülői felügyelet bizonyítására alkalmas okirat vagy „szóbeli tájékoztatás” megjegyzés
E-mail cím
AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Az adatkezelő neve, címe
Karinthy Frigyes Gimnázium Stúdium Alapítvány
(1183., Budapest, Thököly u.7.)
Az adatkezelő képviselője
Salamon Attila ( ib@karinthy.hu)
Az adatkezelő honlapja
https://karmun.hu/
Az adatkezelés jogalapja
hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Az adatkezelés célja
KARMUN rendezvényeivel kapcsolatos eseményeken készült felvétel (álló- és mozgókép) felhasználása, a diákok képmásának utókor számára megörökítése, illetve a KARMUN népszerűsítése
A személyes adatok címzettje(i)
Alapítvány munkatársai, az Alapítvány honlapja, a rendezvénnyel
kapcsolatos sajtó- és marketing anyagok, illetve a Karinthy Gimnázium marketing anyagai (az Adatkezelési Tájékoztató alapján)
Adatfeldolgozó igénybevétele
könyvviteli szolgáltató, tárhelyszolgáltató
Adattovábbítás ténye, címzettje
jogszabályban meghatározott esetekben, illetve hozzájárulás alapján
A személyes adatok tárolásának időtartama
nem selejtezhetőek, illetve az érintett hozzájárulása visszavonásáig
További információ
Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott gyermekemre vonatkozó személyes adatok és a saját személyes
adataim a valóságnak megfelelnek. A jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez előzetes
tájékoztatás (a nyilatkozathoz mellékelt érintett jogai tájékoztató elolvasása és tudomásul vétele) alapján, önkéntesen,
minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.
…………………………………., 201…, ……………….. hó ……….
…………………………………………..
(szülői felügyeleti jogot gyakorló személy aláírása)
…………………………………………..
(diák aláírása)

Tájékoztatás az érintett jogairól
Önnek, mint a szervezetünknél személyes adatok kezelésében érintett 18 éven aluli gyermek felett szülői felügyeletet
gyakorló személynek joga van
a) kérelmezni szervezetünktől a gyermekére és Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) a gyermeke és az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy korlátozását (amennyiben
erre jogszabály lehetőséget ad),
c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén gyermekének és Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
d) tiltakozhat a gyermeke és az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
e) az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus
úton is kezdeményezheti a ib@karinthy.hu e-mail címen.
f) a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolga-

lat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási helye illetve munkahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
g) Ön, vagy gyermeke jogai megsértése Ön bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült
probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg szervezetünket.
További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely a honlapunkon (https://karmun.hu/) található. A
felvételek az alábbi linken tekinthetők meg: https://karmun.hu
Készült 2 eredeti példányban:
1.
2.
3.

sz. pld. Érintett (szülői felügyeletet gyakorló személy)
sz. pld. Képviselt iskola (MUN-direktor)
sz. pld. Adatkezelő (2. sz. példány szkennelt másolata)

