
KÁROLY ÓVODA 
6630 MINDSZENT, SZABADSÁG TÉR 4. 

Tel./Fax: 62/225076;e-mail: karolyovoda@tanet.hu 
OM az.: 029 524 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

Aláírásommal igazolom, hogy hozzájárulok, saját és gyermeke(i)m: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(név) 

személyes adatainak felvételéhez, tárolásához, kezeléséhez a köznevelési intézmény feladatainak 
ellátása során felmerülő feladatok ellátása érdekében a hatályos jogszabályoki és az intézmény 
adatkezelési szabályzatának intézményi betartása mellett. 
Továbbá hozzájárulok az intézmény munkatervében és az éves tevékenységtervekben meghatározott 
óvodai programok, tevékenységek keretében saját és gyermeke(i)mről történő fotók, hang-és videó 
felvételek készítéséhez és név nélküli, ill. esetleg keresztnévvel ellátott felhasználáshoz az 
óvodapedagógusok portfóliójának készítéséhez, illetve közzétételéhez az intézmény Facebook 
oldalán- az óvoda honlapján, vagy más kiadványokban-, azok tárolásához visszavonásig, amelyhez az 
oldal ismerősei hozzászólhatnak, valamint a kommentek nyilvánossá tételéhez, amellett, hogy az 
adatkezelő kérésemre köteles az általam kért azonosításra alkalmas képeket, személyes adatokat, 
hozzászólásokat haladéktalanul törölni.   
 

Jelen hozzájáruló nyilatkozat korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható, amennyiben az 
intézménynek nincs jogos indoka az azonosításra alkalmas képek, felvételek, személyes adatok 
tárolására, kezelésére.  
 
Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő 
tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg. 

 
Kelt.: …………………………….., …………..év ………………. hónap ……. nap 
 
 

………………………………………….. 
Nyilatkozattevő aláírása 

(kiskorú törvényes képviselője) 

Előttünk, mint tanúk előtt, hozzájárulásunk mellett: 

1. ……………………………………..…    …………………………………………………………….. 
aláírás                                                                                             lakcím 

 

2. ……………………………………..…    …………………………………………………………….. 
aláírás                                                                                              lakcím 

 
Adatkezelési tájékoztató: Az intézmény a kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatokat, az 

adatkezeléshez hozzájáruló személy által engedélyezett körön kívül, valamint a feladatellátásban érintetteken 

kívül (OH, KIR, Szakszolg.,stb), harmadik személynek nem adja ki.A személyes adatok kezeléséhez adott 

hozzájárulás, bármikor a Károly Óvoda, 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. címén, személyesen vagy levélben, a 

karolyovoda@tanet.hu email címre küldött nyilatkozattal a fent említett kitételekkel visszavonható, a kezelt 

adatok és azok köre módosítható. Az érintett/törvényes képviselője az adatainak a kezeléséről tájékoztatást 

kérhet. 
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