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SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

első osztályba jelentkező tanuló előregisztrációja során  

személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez 

 

 

Alulírott, ……………………………………………….. (gyermek neve) (lakcím: 

…………………………………………………..) gyermek és a személyes adatok jogosultja 

(törvényes képviselő: …………………………………………..) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pontja alapján jelen nyilatkozom útján kifejezetten 

h o z z á j á r u l o k 

ahhoz, hogy a Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola (a továbbiakban: RMEÁI) mint 

adatkezelő nevezett gyermekem első évfolyamra történő előzetes regisztrálásához szükséges 

személyes adatokat, melyek a REGISZTRÁCIÓS ADATLAPON szerepelnek megismerje és 

kezelje (név, születési hely, idő, lakóhely, tartózkodási hely, állampolgárság, vallás, 

keresztség, gyermeket ellátó óvoda neve, címe, testvér neve, osztálya, sajátos nevelési igény, 

tartós betegség, hátrányos helyze), továbbá a gondviselők nevét, munkahelyi címét, 

elérhetőségét megimerje,és azokat kezelje, illetve harmadik személynek továbbítsa. 

Amennyiben gyermekem az intézménybe felvételt nyer, hozzájárulok jogviszonnyal 

kapcsolatos egyéb adatok kezeléséhez. 

 

Tudomásul veszem, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a 

RMEÁI jogi kötelezettség teljesítése jogcímén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés C) pont) jogosult 

egyéb személyes adataim megismerésére és kezelésére. Hozzájárulok ahhoz, hogy a RMEÁI 

a szükséges mellékletekről (keresztlevél, orvosi, szakértői, önkormányzati igazolások) 

másolatot készítsen és azokat az egyéb személyes adataimmal együtt kezelje az adatkezelés 

céljának teljesítéséig. 

Kijelentem, hogy a RMEÁI Adatkezelési Szabályzatát és az adatvédelmi tájékoztatását 

megismertem és megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt 

adatkezelésre elismerem.  

Jelen hozzájáruláson önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű 

kinyilvánítása annak, hogy a RMEÁI által fentiek szerint végzett adatkezeléshez 

hozzájárulásomat megadom.  

Tudomásul veszem, hogy a hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, illetve, 

hogy ilyen esetben a RMEÁI a kapcsolódó személyes adatokat minden nyilvántartásából 

törölni köteles, kivéve, ha a személyes adat kezelésére jogi kötelezettség teljesítése miatt 

szükség van, vagy a további adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom. 

 

Kelt: Albertirsa, ………………………… napján 

 

 

ALÁÍRÁS     NÉV NYOMTATOTT BETŰKKEL 

 

_____________________________  _______________________________ 

személyes adat jogosultja vagy törvényes képviselője 


