HOZZÁRÁJULÁS
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ MVM ZRT. ÁLTAL SZERVEZETT NYÁRI
NAPKÖZIS TÁBORHOZ KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYES ADATOK
KEZELÉSÉRŐL (2019.) CÍMŰ DOKUMENTUM ALAPJÁN
Alulírott ………………………………………………………. (név, 16. év alatti személy esetén
szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő(k) neve) az alábbiakban nyilatkozom arról (az alábbi
táblázatban a döntésemnek megfelelő rész aláhúzásával), hogy „Táborra jelentkezések
2019” c. táblázatban megadott személyes adatok kezeléséhez (azaz felvételéhez,
rögzítéséhez,
rendszerezéséhez,
tárolásához,
felhasználásához,
lekérdezéséhez,
továbbításához, zárolásához, törléséhez, megsemmisítéséhez, az adat további
felhasználásának megakadályozásához)
- a hozzájárulásomat kérő Adatkezelő kérésére,
- az Adatkezelő által rendelkezésemre bocsátott fenti Tájékoztató alapján
- a lenti táblázat első oszlopában megjelölt adatkezelési célokra
- az egyes célok mellett a Tájékoztatóban megjelölt személyes adataimnak az
Adatkezelő általi kezeléséhez
a fenti feltételekkel hozzájárulok-e vagy a hozzájárulásomat megtagadom.
Tisztában vagyok azzal, hogy a jelen nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, azonban a
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét. Tudomásul veszem továbbá, hogy azokban az esetekben, ahol
az Adatkezelő által rendelkezésemre bocsátott Tájékoztató szerint az adatkezelés
jogalapjaként a jelen hozzájárulásomon kívül további jogalapja is van az Adatkezelő
adatkezelésének, az Adatkezelő a hozzájárulásom visszavonását követően is jogszerűen
kezelheti a személyes adataimat.
Tudomásul veszem, hogy a hiányos, ellentmondásos vagy értelmezhetetlen jelölést az
Adatkezelőnek a hozzájárulás megtagadásaként kell értelmeznie.
Tudomásul veszem, hogy 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek
személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a
gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.
A Tájékoztatóban hozzájárulás jogalappal szereplő
adatkezelési cél megnevezése

Nyári gyermek tábor szervezése

További adatkezelési műveletek

Az érintett döntése a fenti adatkezelési
műveletekhez történő hozzájárulást illetően
(aláhúzással jelölve)
Hozzájárulok

Nem járulok
hozzá

Az érintett döntése a hozzájárulást illetően
(aláhúzással jelölve)

Fénykép készítéséhez

Hozzájárulok

Nem járulok
hozzá

Mozgókép felvétel készítéséhez

Hozzájárulok

Nem járulok
hozzá

Hangfelvétel készítéséhez

Hozzájárulok

Nem járulok
hozzá
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Korábban adott
hozzájárulásomat
visszavonom

Korábban adott
hozzájárulásomat
visszavonom
Korábban adott
hozzájárulásomat
visszavonom
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Hozzájárulás

Személyes adatok különleges kategóriái esetén a
személyes adat megnevezése
Név, Lakcím, Beosztás, Tagvállalat, E-mail cím,
Telefonszám, Gyermekeinek neve, Gyermekek
születési dátuma, Gyermekek egészségügyi állapota

Az érintett döntése a hozzájárulást illetően
(aláhúzással jelölve)

Hozzájárulok

Nem járulok
hozzá

Korábban adott
hozzájárulásomat
visszavonom

Dátum……………………………..
.................................................
Aláírás
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