
 Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium 

Szülői hozzájárulás 

 

Alulírott  

név: …………………………… ..lakcím: ……………………….…………….… telefonszám: …………………. 

mint ………………………………….. nevű gyermek Szülője/Gondviselője (törvényes képviselője) 

jelen nyilatkozat aláírásával az  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján 

önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes hozzájárulásomat adom 16 éven aluli 

gyermekem, valamint saját személyes adatainak kezeléséhez a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum 

és Kollégium 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 6. (intézmény) számára. 

 

Adatkezelő: 

név: Farkas Miklós Zoltán – intézményvezető 

elérhetőség: 30/829-3715 

 

A gyermeknek az adatkezelő által kezelt adatai: 

- név: ………………………… 

- e-mail: ……………………… 

- lakcím:……………………… 

 

A Szülő/Gondviselő az adatkezelő által kezelt adatai a jelen nyilatkozatban megadott adatok. 

 

Az adatkezelés célja: az intézmény által meghirdetett Fotó- és videópályázat a dél-alföldi régió 7-8. osztályos 

tanulói számára elnevezésű pályázatban való részvétel, adatok kezelése, kommunikáció, sorrend nyilvánoságra 

hozatala honlapunkon, facebook, YouTube oldalunkon 

www.tomorimajsa.hu, https://www.facebook.com/tomorimajsa 

 

Gyermek adatai vonatkozásában: név, település, pályázat címe, beadott pályázati munka megjelenítése, illetve 

a kommunikáció során e-mail cím.  

 

Szülő/Gondviselő adatai vonatkozásában: kiskorú gyermek törvényes képviselőjeként értesítési kötelezettség 

 

Az érintett adatok tárolásának időtartama: az intézmény a beadott pályázati munkát időbeli korlátozás nélkül 

felhasználhatja 

Tudomással bírok arról, hogy a fenti hozzájárulásom az titkar@tomorimajsa.hu e-mail címre küldött e-mailben 

vagy a Tomori  Pál Katolikus Gimnázium, Technikum  és Kollégium részére küldött postai levélben vagy a 

Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium részére átadott, aláírt nyilatkozatban 

visszavonhatom. 

 

Jogorvoslati tájékoztatás: 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, székhelye: 1055 Budapest, Falk 

Miksa utca 9-11., postacíme: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu).  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 

Székhely:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 Telefax: +36 (1) 391-1410 

Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: www.naih.hu 

Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés 

nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.   

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 

 

Kiskunmajsa, 2021. …....... 

 

______________________________ 

Szülő/Gondviselő 
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