
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

személyes adatok kezeléséhez, sokszorosításhoz, továbbításhoz* 

Alulírott szülő/anya (továbbiakban: Adatszolgáltató1): 

Név: ..................................................................................................................................................................  

Lakcím: ............................................................................................................................................................  

Tartózkodási hely: ...........................................................................................................................................  

Telefonszám: ....................................................................................................................................................  

Mobil telefonszám: ..........................................................................................................................................  

E-mail cím: ......................................................................................................................................................  

 

Alulírott szülő/apa/gondviselő (továbbiakban: Adatszolgáltató2): 

Név: ..................................................................................................................................................................  

Lakcím: ............................................................................................................................................................  

Tartózkodási hely: ...........................................................................................................................................  

Telefonszám: ....................................................................................................................................................  

Mobil telefonszám: ..........................................................................................................................................  

E-mail cím: ......................................................................................................................................................  

 

hozzájárulásomat adom, hogy a Hétszínvirág Összevont Óvoda (továbbiakban: Adatkezelő) a fenti személyes 

adataimat, valamint gyermekem  ..........................................................................................................................  

személyes és hivatalos adatait (Igazolások, Szakvélemények, Orvosi adatok, stb.) az óvoda ügyviteli rendszereiben 

papír alapon és elektronikus formában kezelje. 
 

Hozzájárulok, hogy saját személyi igazolványomról és lakcímkártyámról, valamint gyermekem születési anyakönyvi 

kivonatáról, személyi igazolványáról, lakcímkártyájáról és TAJ-kártyájáról az óvoda másolatot készítsen, amit 

bizalmasan kezel. 
 

Hozzájárulok saját adataimnak, gyermekem személyes és hivatalos adatainak (Igazolások, Szakvélemények, Orvosi 

adatok, stb.) másolásához, harmadik hivatalos féllel történő közléséhez, továbbításához a *törvényben meghatározott 

feltételekkel és keretek között. 
 

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön. 
 

A személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapul, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése, 

jogok érvényesítése, a gyermek azonosítása, az Adatszolgáltatóval való kapcsolattartás és kommunikáció. 

 

Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.  

Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható.  
 

 

Kelt, Budapest, ……év …………….. hónap ….. nap 

 

 

 ……………………………..   …………………………….. 

 Nyilatkozattevő aláírása  Nyilatkozattevő aláírása 

* Az 1992. évi LXIII. törvény 3. §. (1) bekezdése a) pontja szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy törvény 

felhatalmazása alapján önkormányzat rendelete elrendeli.  
Az 1997. évi XXXI. törvény 134. §-a alapján a gyermekek védelmét biztosító feladat- és hatáskört gyakorló állami szerv az e törvényben szabályozott feladatai 

ellátásához a törvényben meghatározott adatkörben, az ott meghatározott célok teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges személyi adatokat kezelheti.  

A személyes adatok felhasználására egyebek mellett a személyes gondoskodást nyújtó intézmény, illetve a közoktatási intézmény is jogosult e törvényben 
meghatározott módon és mértékben. 


